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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในกา รปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
 โรงเรียนสวีวิทยา ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ร ัฐไม่ให้เกิดการแสวง
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมาย์โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 การบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) เมื ่อหลายปีที ่แล้วหน่วยงานที่ชื ่อว่า COSO หรือ  
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ได้ออกเอกสารInternal 
Control-IntegratedFrameworkออกมาเพื่อให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานอื่นใช้ในการประเมินและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการความเสี่ยงทําให้พัฒนาขึ้นหลักการ
วิเคราะห์ประเมินและจัดทําความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานCOSO 
( Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)  
มีดังนี ้
 1.การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององคก์รให้เอ้ือ (internal Environment) 
 2. การกําหนตเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
 3. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ะความเสี่ยง (Risk Response) 
 6. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
 7. ขอ้มูลและการสื่อสารคนบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
 8. การติตตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
 การจัดการความเสี่ยงทั้ง8ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ ใช้ได้ทุกระดับขององค์ซึ่งถ้า 
องค์กรได้ดําเนินการตาม 8 ขั้นตอนนี้อย่างละเอียดรอบคอบก็สามารถที่จะป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้รวมทั้งองค์กรยังสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงนั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ควบคุมไดด้้วยความมั่นใจ 
 
การบริหารความเสี่ยง 
ความหมายของความเสี่ยง 
"ความเสี ่ยง"หมายถึงโอกกาสที ่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหายการรั ่วไหลความสูญเปล่าหรือ  
เหตุการณ์ ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด
ทั้งนีC้OSO ไดก้ําหนดความเสี่ยงไว้ 4 ประเภท 
 
 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
 1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยทุธ์ 
โครงสร้างองค์กร สภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี ่ยงเนื ่องจากระบบงานภายในขององค์กร/



กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่ องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา  
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
  1)   ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้งการควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
  2)  ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
  
 "การประเมินความเสี่ยง"หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที ่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจการกําหนดรวมทั้งแนวทางที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ควบคุมความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงานบริหารต้ อง
ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ขององค์กรอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) องค์กรจะต้องทําความเขา้ใจและระบุให้ได้
ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง 
  2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) องคก์รจะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบของความ
เสี่ยงที่มีต่อองค์กรและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
  3. การกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Response ) องค์กรจะต้องกําหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงโดยจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความคุมค่า ด้วยการบริหารความเสี่ยงการวิเคราะห์
ความเสี่ยง คือการประมาณโอกาสของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงมาก
น้อยเพียงใดเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่มีต่อองค์กรโดยวัดคะแนนรวมจากคํานวณของโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง 
  
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที ่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื ่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่ งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี ่ยวเนื ่องเชื ่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี ้นำเอาความเสี ่ยงในด้านต่างๆมา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนสวีวิทยา การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนสวีวิทยาทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้  
  1.  การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบ  ไม่เพียงพอ 
  2.  การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 
  3.  การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
แนวทางของ COSO ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.   การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ให้เอื้อปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน ช่วยทำให้  
การป้องกันการทุจริตภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผลระดับหนึ่ง ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โครงสร้างสายงานเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์และ
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

2.  การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการบริหารงานและปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ มิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืดหยัดในการทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมายโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

3.  การระบุถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงานความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment 
for Conflict of Interest)  

4.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยงต้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
Conflict of Interest) โรงเรียนสวีวิทยาได้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์กับ
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการ
วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงลด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่เกิดความเสี ่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับของความเสี ่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ์ผลกระทบ
(impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ ( โอกาส x ผลกระทบ ) กำหนดเกณฑ์ ไว้ 4 ระดับดังนี้ 
 
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 ความเสียงระดับต่ำ (Low Risk: L) 1 – 3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต องมีการกำหนดแผนภูมิความเสียง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ( Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม   

ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง   

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว       

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 



ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 

           
            โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
โรงเรียนสวีวิทยามีการดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ดําเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อนดังนี้ 
1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มี

การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
2. โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับ/จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง  
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การนำวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ 
- ฯลฯ 

3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหายไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของข้าราชการครู์หน่วยงานต่าง ๆ และ

ประชาชนทั่วไป 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 



4. แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                      
การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนสวีวิทยา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 

4.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนสวีวิทยา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบเช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนสวีวิทยา 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี 

4.2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน            

สวีวิทยาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนสวีวิทยา 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
 โรงเรียนสวีวิทยากำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 

 เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ 
ความ
เสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 5 15 (2) 
3 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 3 4 12 (3) 
4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอน

และระเบียบ 
2 4 8 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Inpact) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 

            โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ

ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ 2  (สูงมาก = 15คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ ลำดับ 4  (ปานกลาง = 8คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5   (2)  (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 



5.  การกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ปานกลางโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนสวีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
  เสี่ยงสูงมาก (Extreme)   จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
-การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

-เอ้ือประโยชน์ต่อพวก 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

-การปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่เป็นไป
ตามข้ันตอนและระเบียบ 

     ต่ำ (Low) - - 
 
6.  การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้บุคลากรขององค์กร 
ปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการตอบสนองโดยมีการปฏิบัติตามในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุมฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกัน
หรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน สำหรับกิจกรรมการควบคุมภายในเบื้องต้นและต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในองค์กรอย่างเหมาะสมไม่
มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย
ต้ังแต่ต้นจนจบ แต่ถ้ามีความจำเป็นให้กำหนดกิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน 
กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่สำคัญ คือ 

- การกำหนดนโยบายและแผนงาน 

- การสอบทานโดยผู้บริหาร 

- การประมวลผลข้อมูล 

- การควบคุมทางกายภาพ 

- การมอบอำนาจที่เหมาะสม 

- การแบ่งแยกหน้าที่ 
- ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน 

- การจัดทำเอกสารหลักฐาน 

- การตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างอิสระ 

- การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสินทรัพย์ 
 
 
 



7.  การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 

 โรงเรียนสวีวิทยา จะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
และได้มาตรฐาน เพ่ือปกป้ององค์กรจากความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได้จากความเสี่ยง และเพ่ือความสามารถ
ในการดำเนินพันธกิจขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จไม่ใช่แค่การปกป้องสินทรัพย์สารสนเทศหรือองค์กรเพียง
เทา่นั้น 
8.  การติดตามร่องรอยความเสี่ยง 
 เป็นการติดตามเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุความก้าวหน้า ของการดำเนินการความเสี่ยงการ
ทุจริตได้ดำเนินการไปชั้นใดบ้างแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง 

1.  การมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
2.  การใช้คำนิยามความเสี่ยงเพ่ือให้เป็นที่เข้าใจแบบเดียวกันและใช้ร่วมกันในองค์กร 
3.  การปฏิบัติตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
4.  กระบวนการในการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
5.  ระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการความเสี่ยง 
6. การสื่อสารภายในองค์กรและสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
7.  การติดตามและการวัดผลการบริหารความเสี่ยง 
8.  การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
9.  การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากร 
10.  การให้รางวัลจากผลสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส  
ผล 

กระทบ  

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

 
ต.ค. 
64 

 
พ.ย. 
64 

 
ธ.ค. 
64 

 
ม.ค. 
65 

 
ก.พ. 
65 

 
มี.ค. 
65 

 
เม.ย. 
65 

 
พ.ค. 
65 

 
มิ.ย. 
65 

 
ก.ค. 
65 

 
ส.ค. 
65 

 
ก.ย. 
65 

1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ  

5 5 25 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานการ
จัดซ้ือจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และเสนอให้
หัวหน้าราชการรับทราบ 
3. ควบคุม กำกับดูแลให้ครูปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. ควบคุม กำกับดูแลให้ครูปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด  

     
        

 
กลุ่มบริหาร

งบประมาณและ
แผนงาน 

2. การเบิกจา่ย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

3 5 15 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

     
        

กลุ่มบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

3. การ
ปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบ 
 

2 4 8 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและการแก้ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนสวีวิทยา
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนสวีวิทยา 
4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณและ
แผนงาน 

    
        

กลุ่มบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

 


