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คำนำ 

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่       
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์  
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way 
Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงาน      
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้       
มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ( Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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บทที่ 1 
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล 

                การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิส ระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม 
และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไป
อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด 
ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจำนวนมาก จนนําไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

     โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่  อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ตาม
มาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

   สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ

พันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผล
 การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ 
 เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน 
 โครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์  หรือเป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงาน
เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย  หรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่  
ครอบคลุมการดําเนินงาน 

         การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้  นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา 
ดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยัง
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสําคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 

ห น้ า | 2 



1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

        ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ด ียืนหยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

        การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกดิผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาทีไ่ม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
    ระดับ                        โอกาสที่เกิด     คำอธิบาย 

 5   สูงมาก             มีโอกาสเกดิขึ้นเป็นประจำ 
 4   สูง   มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

  3   ปานกลาง                 มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
 2   น้อย    มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
 1    น้อยมาก              มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 

  ระดับ    โอกาสที่เกิด               คำอธิบาย 

 5   สงูมาก        ถกูลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
 4      สงู           ถกูลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 3       ปานกลาง     สรา้งบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
 2      นอ้ย           สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
 1      นอ้ยมาก        สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของความเสี่ยง
แต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
  ลำดับ   ระดับความเสี่ยง 

 1  ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 
   2  ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 
   3  ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 
   4  ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 

       ช่วงคะแนน 
15-25 คะแนน 
9-14 คะแนน 
4-8 คะแนน 
1-3 คะแนน 

        ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
 (Likelihood x Impact) 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 

     ระดับความเสี่ยง 
ต่ำ (Low) 

ปานกลาง (Medium) 

เสี่ยงสูง (High) 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 

คะแนนระดับความเสี่ยง          มาตรการกำหนด 
1–3 คะแนน            ยอมรับความเสี่ยง 

4–8 คะแนน 

9-14 คะแนน 

15-25 คะแนน 

การแสดงสีสัญลักษณ์ 
สีเขียว 

ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ    สีเหลือง 
ควบคุมความเสี่ยง 
มีมาตรการลดความเสี่ยง             สีส้ม

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

     - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

     - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี

การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

    - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ 

ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

     - การรับ – จ่ายเงิน 

     - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

     - การจัดซื้อจัดจ้าง และกำรจ้างบริการ 

ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
(Impact) 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
       5     5   10      15       20 

4 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

1 

8 

6 

4 

2 

2 

12 

9 

6 

3 

3 

16 

12 

8 

4 

4 

25 

20 

15 

10 

5 

5 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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     - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 

     - การตรวจรับวัสดุ ครุภณัฑ์ การจัดหาพัสดุ 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

     - การจัดหาพัสดุ 

     - การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

     - การเบิกค่าตอบแทน 

     - การใช้รถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 

2.3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

     - สูญเสียงบประมาณ 

     - เปิดช่องทางให้บุคลากรที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้าที่ 

    - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

2.4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาให้รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 

- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 

- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 

 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 






