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คํานํา 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ตาม 
มาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพื่อ กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความ
เส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มากำหนด เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
เพื่อให้บุคลากรได้ถือปฏิบัติ ให้ตามบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ต่อไป 

 
 
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

  



- ข - 

สารบญั 
 

คํานํา ................................................................................................................................................................. ก 

สารบัญ .............................................................................................................................................................. ข 
ส่วนท่ี 1 บทนํา.................................................................................................................................................. 1 

1. หลักการและเหตุผล .................................................................................................................. 1 

2. วัตถุประสงค์ ............................................................................................................................. 3 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน .............................................................................. 4 
1. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน .................................................................... 4 

2. การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน .................................................................... 6 

3. แผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ................................................................ 10 



- 1 - 

ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ ใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าท่ี 
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะ
ของ ส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอื ่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น 
จํานวนมาก จนนําไปสู่การถูก กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
ความขัดแย้งกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น 
ประเด็นปัญหาทางการบริหาร ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี 
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

โรงเรียนเตรียมอุดศึกษาน้อมเกล้า ดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม 
มาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
ซึ่งเป็นกรอบการ วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดต้นเหตุของโอกาสท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ท่ี 
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ 

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ กลยุทธ์ท่ีกําหนด 
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/ 
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กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

  
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ 

การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่ 
สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ 
ควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ การ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ 
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การ 
ร่าง สัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ การ 

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม กํากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง เทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที ่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าท่ี ท่ี 
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้ นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่ รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
เท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเขา้ไป 
ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจ 
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี ่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง 
ราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น ขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเส่ียงท่ี 
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให้เกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี ่ยวเนื่องเชื ่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ ่งมี 
สถานการณ์ หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง 
มีโอกาส ก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี ้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา 
ดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียน การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น  และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทําให้เกิดการปฏิบัติ  ราชการตามลักษณะ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ รับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ การ 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  พร้อมกันนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน  ยับยั้งการ

ทุจริต  ปิดโอกาสการทุจริต และ เพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของ เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น 
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับ 
ความเส่ียง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ 
ความ เสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจํานวน เงินท่ีชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย 
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (Hight Risk: H) 9 – 14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M) 4 – 8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk: L) 1 – 3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ 

พิจารณา จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ี 
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 

 
 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้

เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน มาตรการกำหนด สีสัญลักษณ์ 

สูงมาก (Extreme) 15 – 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

 สีแดง   

สูง (High) 9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม  
ปานกลาง (Moderate) 4 – 8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีการควบคุม

ความเส่ียง 
 สีเหลือง  

ต่ำ (Low) 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว  
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิด (Likelihood) x ความรุนแรงของเหตุการณ์ (Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน และมี 

ช่องทางท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และงบประมาณ 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทาง ลบ

ต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 - เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มาติดต่อราชการ 
 - การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 - การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ 
 - การเบิกค่าตอบแทน 
 - การใช้รถราชการ 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง และการหาวัสดุ/คุรุภัณฑ์ 
3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม  
 - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
 - งานไม่เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
 - ขาดความสามัคคีในหน่วยงาน 
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 - ส้ินเปลืองงบประมาณทางราชการ 
4) แนวทางการป้องความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (1) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ป้องกันและต่อต้าน การ

ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - ปลูกจิตสํานึก และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรภายในโรงเรียน 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียน 
  - การสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร 
  - จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
  - ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน 
 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 - การวางมาตรการในการปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ อย่าง

เคร่งครัดและเสมอภาค 
 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กําหนดความเสี่ยงที่เกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 4 
ประเด็น หลัก ดังนี้ 

1. การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
3. การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ 
 

 เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดั บของความเสี่ยงใน 
ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการ 
ก่อน 
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ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 

โอกาสที่
จะเกิด
ความ

เสียหาย 

ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ลําดับ 
ความ 
เสี่ยง 

1 การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 3 5 15 (1) 
2 การใช้ทรัพยากรของทางราชการ 

เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
3 4 12 (2) 

3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 2 4 8 (3) 
4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ 2 3 6 (4) 

 
 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 
  

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ 
ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของความ 
เส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ลําดับ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ลําดับ 2 (สูง = 12 คะแนน) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ลําดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ ลําดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
สูงมาก (Extreme) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง มี 

มาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือ 
ถ่ายโอนความเส่ียง 

การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ ส่วน
ตน 

สูง (High) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง และ 
มีมาตรการลดความเส่ียง เพื่อให้อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 

การใช้ทรัพยากรของทางราชการ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 

ปานกลาง (Moderate) ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเส่ียง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
ระเบียบ 
- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตาม 
ระเบียบ 

ต่ำ (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ปัจจัยท่ีจะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความ 

เส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ม.ค. 
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค. 
๖๕ 

พ.ค. 
๖๕ 

มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค. 
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

ก.ย. 
๖๕ 

ต.ค. 
๖๕ 

พ.ย. 
๖๕ 

ธ.ค. 
๖๕ 

1. การใช้เวลาราชการเพ่ือ 3 5 15 1. ควบคุม กํากับ ดูแล            
ประโยชน์ส่วนตน    การให้ข้าราชการและ 

    บุคลากร ปฏิบัติตาม 
    ระเบียบ จรรยาบรรณ 
    วิชาชีพ 
    2. ประกาศแนวทางการ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีในเวลา 
    ราชการ 
2. การใช้ทรัพยากรของทาง 3 4 12 1. ควบคุม กํากับ ดูแล            
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน    ให้ข้าราชการและ  

    บุคลากร ปฏิบัติหน้าท่ี  

    ตามระเบียบ และ  

    จรรยาบรรณวิชาชีพ  

    2. ประกาศแนวทางการ  

    ใช้ทรัพยากรทางราชการ  

    เพ่ือประโยชน์ในทาง  

    ราชการ  
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ปัจจัยท่ีจะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความ 

เส่ียง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เส่ียง 

ม.ค. 
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค. 
๖๕ 

พ.ค. 
๖๕ 

มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค. 
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

ก.ย. 
๖๕ 

ต.ค. 
๖๕ 

พ.ย. 
๖๕ 

ธ.ค. 
๖๕ 

3. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามระเบียบ 

2 4 8 1. ควบคุม กํากับ ดูแล 
ให้บุคลากร เจ้าหน้าท่ี 
พัสดุ ดําเนินการจัดซื้อ- 
จ้าง ตามระเบียบท่ี 
กําหนดไว้ 
2. ประกาศแนวทางการ 
ดําเนินการจัดซื้อ-จ้าง ให้ 
บุคลากรทราบแนว 
ปฏิบัติท่ีถูกต้องตาม 
ระเบียบ 

           

4. การเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณตามระเบียบ 

2 3 6 1. ควบคุม กํากับ ดูแล 
ข้าราชการและบุคลากร 
ให้ปฏฺบัติตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายการเงินและ 
การคลัง อย่างเคร่งครัด 
2. ประกาศแนวทางการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้ 
ครูและบุคลากรทราบ 
ถึงแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
ตามระเบียบ 
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