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ซ้อนท่ีได้มากําหนดเป็นคู่มือป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ 
คือ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริตและมีเป้าหมายคือ เพื่อการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังระบบ 
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ส่วนที่ 1 บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ 
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจนทําให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ 
ส่วนรวมและทําให้ผลประโยชน์หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิดยังพบ
ผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกับระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วยโรงเรียนมะขามสรรเสริญดําเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการ
ปฏ ิบ ัต ิงานท่ีอาจเก ิดผลประโยชน ์ท ับช ้อนตามมาตรฐาน COSO (TheCommittee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน
ทับซ้อนการวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธ 
กิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 
2. ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล 
การปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ดําเนินโครงการ 
3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น 
การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทําให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทนต่อสถานการณ์หรือเป็นความเส่ียง
ที่เกี่ยวข้อกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่ เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุมและการจัดทํา
รายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 



4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัย
หลัก 2 ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการเปล่ียนแปลง
ระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง การควบคุม
กํากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพ
การแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้นผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์
หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าท่ี
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที ่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู ้ตัวหรือไม่ร ู ้ตัว ทั้ง เจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบท่ี
หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เป็นการ
กระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลด
มูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญอันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับ
การทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of theTread way Commission) แ ละ ต าม
บริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนมะขามสรรเสริญการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ี
เกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทําให้ 
 
1) การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่ 
เพียงพอ 
2) การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทําให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3) การปฏิบัติหน้าท่ีโดยขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นใน 
หลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางป้องกันยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาส 
ทุจริตและเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องการและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้างและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยืดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4) เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ 
ของความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและดําเนินการวิเคราะห์และจัดลําดับ 
ความเส่ียงโดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ 
ความเส่ียง ท้ังนี้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ 
จํานวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ท่ีกําหนดไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

         ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จากการ 
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ี 
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) ซึ่ง 
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี ้
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           การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีการดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
2) กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
3) กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทาง 
ลบต่อผู้อื่น 
2. มีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) การรับ – จ่ายเงิน 
2) การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
3) การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
4) การกําหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์/การจัดหาพัสดุ 
5) การกําหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
6) การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
7) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
8) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
9) การจัดทําโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
10) การเบิกค่าตอบแทน 
11) การใช้รถราชการ 
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
1) สูญเสียงบประมาณ 
2) เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อํานาจหนี้ท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
3) เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
4. แนวทางการป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนละแมวิทยาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
(1) การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 
(2) เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
(3) จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
(4) การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างทีดี่ 
2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
(1) การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
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 (2) การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
(3) การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนมะขามสรรเสริญอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
(4) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  
ประจําปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ กําหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน อาทิ วัสดุสํานักงาน การใช้กระแสไฟฟ้า 
2. การทํางานไม่เต็มท่ีในเวลาราชการ แต่เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาปกติ 
3. การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง   เล่นเฟสบุ๊ค 
4. การใช้เวลาราชการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน (เบียดบังเวลาราชการ) 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของ
แต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนําผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบ
ของความเส่ียงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความ
เส่ียง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)  
จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลําความสําคัญของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูงมากและ 
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ประจําปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
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ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
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