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ค าน า 

โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ได้ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิดผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เ พ่ื อ กํ า ห น ด
มาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การ บริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแก
ไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญ และพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนด เปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน 
ของโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมอีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร ชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2563)       
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สวนที่ 1 บทน า 

1. หลักการและเหตุผล   

   การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา ประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของสวนรวม และทํา ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประ
โยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม 
รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่
จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก 
จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแย้งกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอน       
ปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ พัฒนาประเทศ อีกดวย      

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน  
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน ทับซอน
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน     

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิด ผลประโยชนทับซอน     

ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้    

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย และ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอ กลยุทธที่กําหนด
ไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมายกลยุทธ
โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบ ตอวัตถุประสงคหรือเปา
หมายขององคกร     

2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคก/กระบวนการ 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผล          
ในการดําเนินโครงการ     
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3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ      
และการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถาน
การณ หรือ เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ 
และ ไมสอดคลองกับ ขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน 
การควบคุม และการจัดทํา รายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว     

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย 
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญา 
ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน     

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ    

1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน    

2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน     

 ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว    
ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง 
ผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองค
กรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจ      
ใหญาติพ่ีนองหรือ บริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ    
สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้น   
กับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้ เปนการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ     

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห ความเสี่ยง 
ที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน
และ ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถาน
การณหรือ สภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมี
โอกาสกอใหเกิดหรือ นําไปสูการทุจริตมากเทานั้น   
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การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ  มาดําเนินการวิเคราะห 
ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28  การวิเคราะห
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28  ทราบถึง
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงที่อาจ เปนเหตุทําให  

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบ
ไมเพียงพอ    

2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม    
3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต      
ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนด มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปน ปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย   

 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม     

2.2 เพ่ือแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล    
2.3 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน

สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยาง      
ที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

2.4 เพ่ือสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรบับริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



สวนที่ 2 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความ
เสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จํานวนเงินที่ชัดเจนได  

เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 5 สูง
มาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา 4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 2 นอย มี
โอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก   

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน 
(บุคลากร) ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง  4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยาง
ไมรายแรง  3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม  2 นอย สรางความไมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานบอยครั้ง  1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง    

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้    ระดับของความเสี่ยง 
(Degree of Risk) ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน 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 ความเสี่ยงระดับตา (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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