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สวนท่ี 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล  
         การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา ประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของสวนรวม และทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย
ผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณคาอื ่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน
จำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปน
ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี
รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย  
         โรงเรียนวัดชนะสงคราม ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป  น ก ร อบการ
วิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  
          การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
          ประเภทของความเส่ียงแบงออกเปน 4 ดานดังนี้  
           1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกท่ีสงผลตอกลยุทธท่ีกำหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ
โครงสรางองคกรภาวการณแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ขององคกร  
           2. ความเสี่ยงดานการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเปนความเสี ่ยงเนื ่องจากระบบงานภายในขององคกร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
             3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเชนการบริหารการเงินท่ีไมถูกตองไมเหมาะสมทำใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณ
หรือเปนความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับการเงินขององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไม
สอดคลองกับข้ันตอนการดำเนินการเปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุม
และการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว  



              4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)  เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเส่ียงเนื่องจากความไมชัดเจนความไม
ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการราง
สัญญาท่ีไมครอบคลุมการดำเนินงาน  
                สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัยคือ  
               1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ  
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง 
การควบคุมกำกับดูแลไมท่ัวถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปนตน  
              2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน  
              ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที ่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ ท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไม
รูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแต
รวมถึงผลประโยชนอื่นๆท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงใน
องคกรตางๆทั้งในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผูมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจให
ญาติพี่นองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบสงผลให
บุคคลนั ้นขาดการตัดสินใจที ่เที ่ยงธรรมเนื ่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดขึ ้นกับ
ประเทศชาติการกระทำแบบนี้เปนการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
              การวิเคราะหความเสีย่งเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห ความ
เสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเกี ่ยวเนื ่องเชื ่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี
สถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมี
โอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตมากเทานั้น  
             การวิเคราะหความเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี ้นำเอาความเสี่ยงในดานตางๆ มา
ดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนวัดชนะสงคราม
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหโรงเรียนวัดชนะสงครามทราบถึงความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนและปจจัยเส่ียงท่ีอาจเปนเหตุทำให  
                 1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ  
                 2. การปฏิบัติหนาท่ีไปในทางท่ีทาใหประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม  
                 3. การปฏิบัติหนาท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
                พรอมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต 
และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิด
วินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย  
 



2. วัตถุประสงค  
        1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
        2. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
        3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรฐัไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปน
แบบอยางท่ีดียืนหยัดทาในส่ิงท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได  
        4. เพื่อสรางความเช่ือมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
          การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ
ของ ความเส่ียงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห และจัดลำดับ
ความเส่ียง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเส่ียง ดานผลประโยชนทับซอน 
ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเส่ียง ท้ังนี้ กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จานวนเงินท่ีชัดเจนได  
 
เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คาอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คาอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

           
                ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเส่ียงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้  

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 
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 ความเส่ียงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



                
                   ในการวิเคราะหความเส่ียงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีไดจาก การ
พิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ี
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 
 

 
 

                 ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับสามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) ใช
เกณฑในการจัดแบงดังนี ้

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ 
เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซา  
หรือถายโอนความเส่ียง  

สีแดง  

เส่ียงสูง  
(High) 

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีสม  
 

ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแตมีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง  

สีเหลือง  

ต่ำ  
(Low) 

1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว  
 

 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) 
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนวัดชนะสงคราม  
         โรงเรียนวัดชนะสงคราม มีการดำเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน ดังนี้  
         1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
              - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชเงินและมีชองทางท่ีจะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง  
              - กระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสมคือมีการ
เอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค  
              - กระบวนงานท่ีมีชองทางเรียกรองหรอืรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบตอ
ผูอื่น ท่ีเกี่ยวของ 
         2) โดยมีกระบวนงานท่ีเขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
             - การรับ – จายเงิน  
             - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน  
             - การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ  
             - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑการกำหนดคุณสมบัติผูท่ีจะเขาประมูลหรือขายสินคา  
             - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ  
             - การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไมเปนไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง  
             - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  
             - การจัดหาพัสดุ  
             - การจัดทำโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
             - การเบิกคาตอบแทน  
             - การใชรถราชการ  
             - ฯลฯ  
      3) ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันท่ีเหมาะสม  
            - สูญเสียงบประมาณ  
            - เปดชองทางใหบุคลากรใชอำนาจหนาทำใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดวยหนาท่ี  
            - เสียช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของหนวยงาน  
      4) แนวทางการปองความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  
          (1) การเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลากรของโรงเรียนวัดชนะสงคราม รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
เชน  
                - การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
                - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกบุคลากร  
                - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากร  
                - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางท่ีดี  
          (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีอาจเปนภัยตอหนวยงานเชน  
               - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปรงใสและเปนธรรม  
              - การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  



              - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนวดัชนะ
สงครามอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง  
              - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


