
สวนที่ 1 

 

บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

 

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน 

สวนบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง การใช  

ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐจนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที ่

สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ 

สวนรวม และทาํใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที ่

สูญเสียไปอาจอยูในรูป ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึง 

คุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตต้ังแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจ 

กระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผดิโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จน 

นําไปสูการถูกกลาวหา รองเรยีนเรื่องทุจรติ หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกัน 

ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหา 

ทางการบริหารภาครฐัในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง 

สะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ พัฒนาประเทศ อีกดวย โรงเรียนบานดอนกลาง 

ดําเนนิการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยง  

เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring  

Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการ วิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน 

ทับซอน 

การวิเคราะหความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเส่ียงที่เปนระบบในการบริหาร ปจจัย  

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน  

ท่ีอาจเกิด ผลประโยชนทับซอน ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน 4 ดานดังน้ี 

 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย และ

พันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไว 

และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกนัระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ

โครงสราง องคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

ขององคกร 



 

2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการ 

ปฏิบติังานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ  

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บคุลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสทิธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน  

โครงการ 

 

3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเส่ียงเกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณ และการเงินเชน 

การบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือเปน ความเสี่ยง 

ท่ีเกี่ยวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณ การงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอน 

การดําเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน 

เพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 

 

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับการ ปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไมทันสมัยหรือ  

ความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสญัญาการรางสัญญา  

ท่ีไมครอบคลุมการดําเนนิงานสาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัยคือ 

1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสตัยจรยิธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ  

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยคร้ัง  

การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน 

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี 

หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน 

 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 

พนักงานบริษัทหรือผูบริหาร  ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีที่บุคคลนั้น  

รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว  

ท้ังเจตนาและไมเจตนาและมรูีปแบบท่ีหลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแตรวมถึง  

ผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร 

ตาง ๆ ท้ัง ในหนวยงานราชการรัฐวสิาหกิจและบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอาํนาจหนาท่ีตัดสนิใจใหญาติ  

พ่ีนองหรือบริษัทท่ี ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลใหบุคคล 

นั้นขาดการตัดสนิใจที่ เท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการ 



กระทําแบบนี้เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

การวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเส่ียง 

ท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิด  

ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน 

และ ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณ 

หรือ สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมโีอกาส 

กอใหเกิดหรือ นาํไปสูการทุจริตมากเทานัน้การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในคร้ังนี้นําเอา 

ความเสี่ยงในดานตาง ๆ มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของ 

โรงเรียนบานดอนกลาง การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหโรงเรียนบานดอนกลาง  

ทราบถึง ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนเหตุทาํให 

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม 

เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ 

ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล พรอมกันน้ี ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับย้ังการทุจริต  

ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ  

มิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 

 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิดแยกแยะ 

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 2. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหา  

ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เปน 

แบบอยางท่ีดียืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 

4. เพื่อสรางความเช่ือม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมสีวนไดสวนเสียและ 

ประชาชน 

 



           สวนที่ 2 

การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทบัซอน 

 

1. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทบัซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 

ของความเส่ียงตาง ๆ เพื่อประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับ 

ความเสี่ยง โดยกาํหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน  

ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ 

ความเสี่ยง ท้ังน้ีกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจาก เปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ 

จํานวนเงินที่ชัดเจนได 

 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธบิาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยคร้ัง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยคร้ัง 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ 

ที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถกูลงโทษทางวินัยรายแรง 

4 สงู ถกูลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการท างานท่ีไมเหมาะสม 

2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยคร้ัง 

1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ คร้ัง 

 

 



ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา  

จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ของความเส่ียงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี ้

 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 

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 ความเสี่ยงระดับตํ่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 

ในการวิเคราะหความเส่ียงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีไดจากการพิจารณา  

จัดระดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 

 

 

 

จัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑใน 

การจัดแบง ดังนี ้

ระดับความ

เส่ียง 

คะแนนระดับ 

ความเส่ียง 

มาตรการกําหนด การแสดงสสัีญลักษณ 

เส่ียงสงูมาก 

(Extreme) 
15-25คะแนน มีมาตรการลดและประเมินชาหรือถายโอนความเส่ียง สีแดง  

เส่ียงสูง (High) 9-14คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม 

ปานกลาง 

(Medium) 
4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแตมีมาตรการ ควบคุมความเส่ียง สีเหลือง 

ตํ่า (Low) 1–3คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

 

  

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ



ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 

 
 

2. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทบัซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 โรงเรียนบานดอนกลาง มกีารดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

 1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกบัการใชเงินและมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและ  

พวกพอง 

 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชดุลยพินจิของบุคลากรซ่ึงมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ  

มีการเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกนัการสรางอปุสรรค 

 - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรยีกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของซ่ึงสงผลทาง 

ลบตอผูอ่ืน ท่ีเก่ียวของ 

 2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรอืท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 - การรับ – จายเงิน 

 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 

 - การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ 

 - การกําหนดคุณลักษณะวสัดุครุภณัฑการกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินคา 

 - การตรวจรับวัสดคุรุภัณฑ 

 - การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจดัจาง 

 - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likeihood)



 - การจดัหาพัสดุ 

 - การจัดทําโครงการฝกอบรมศกึษาดูงานประชุมและสัมมนา 

 - การเบิกคาตอบแทน 

 - ฯลฯ 

 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม 

 - สูญเสียงบประมาณ 

 - เปดชองทางใหบคุลากรใชอํานาจหนาท่ีใหผูปฏิบัตใิชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที ่

 - เสียช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของหนวยงาน 

 4) แนวทางการปองความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนบานดอนอกลาง รังเกียจการ ทุจริตทุกรูปแบบ  

เชน 

 - การสงเสรมิการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบานดอนกลาง 

 - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกบุคลากร 

 - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากร 

 - การสงเสรมิใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี 

 (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงานเชน 

 - การแจงเวยีนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม 

 - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรพัยสินหรือประโยชนอื่นใด 

 - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบานดอนกลาง

อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

 - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 


