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ค ำน ำ  

 
โรงเรียนมธัยมวิภาวดี ด ำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทบัซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) เพื่อก ำหนดมาตรการ
ส ำคญัเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกนัการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้และการแกไ้ขปัญหาการ 
กระท ำผิดวินยัของเจา้หนา้ที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อย นอกจากน้ี ยงัน ำความเส่ียงเก่ียวกบัการ 
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วิภาวดีอีกดว้ย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบบัน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผน จดัท 
าแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ขา้ราชการและ 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
1. หลกัการและเหตุผล 
                  การมีผลประโยชน์ทบัซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหน่ึง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ 
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ ำนาจในต ำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแชง การใช้ 
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้ที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่  
สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ 
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลกัขององค์กร หน่วยงาน สถาบนัและสังคมตอ้งสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่ 
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคม รวมถึง 
คุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคคตั้งแต่ระดบัองคก์รจนถึงระดบัสังคม อยา่งไรก็ตาม ท่ามกลางผูท้ี่จงใจ กระท ำ
ความผิด  ย ังพบผู้กระท ำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเร่ืองตังกล่าวอีกเป็นจ ำนวนมาก  จน 
น ำไปสู่การถูกกล่วหาร้องเรียนเร่ืองทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ( Conflict of interest :  CO) เป็นประเด็นปัญหา 
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยงั 
สะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ อีกดว้ย 
โรงเรียนมธัยมวิภาวดี ด ำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ 
ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ อ เสริมสร้าง  สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารรา ชการให้ เ กิ ด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 
2 เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในการบริหารราชการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบตัิราชการของขา้ราชการและบุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นแบบอยา่งที่ดียืนหยดัท าในส่ิงที่ถูกตอ้ง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได ้
4. เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผูรั้บบริการ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียและ ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
 
การบริหารความเส่ียง (Risk Management) เมื่อหลายปีที่แลว้หน่วยงานที่ช่ือว่า COSO หรือ The Committeeof 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission ไดอ้อกเอกสาร Internal Control – Integrated Framework  
ออกมา เพื่อให้องคก์รธุรกิจและหน่วยงานอื่นใช้ในการประเมินและ ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
ซ่ึงในเวลาต่อมาไดม้ีการผสมผสานแนวคิดเร่ือง การจดัการความเส่ียงเขา้ไป จนท าให้พฒันาขึ้น 
หลกัการวิเคราะห์ประเมิน และจดัท าความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร ความเส่ียงตามมาตรฐาน 
COSO ( Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มีดงัน้ี 
1. การพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รให้เอื้อ (internal Environment) 
2. การก าหนตเป้าหมายการบริหารความเส่ียง (Objective Setting) 3. การระบุความเส่ียงต่าง ๆ (Event Identification) 
4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
5. กลยทุธ์ที่ใชในการจดัการกบัแต่ละความเส่ียง (Risk Response) 6. กิจกรรมการบริหารความเส่ียง (Control 
Activities) 
7. ขอ้มูลและการส่ือสารคน้บริหารความเส่ียง (Information and Communication) 8. 
การติตตามผลและฝ้าระวงัความเส่ียงต่าง ๆ (Monitoring) 
การจดัการความเส่ียงทั้ง 8 ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการที่สามารถประยกุตใ์ชไ้ตทุ้กระดบัขององคก์ร ซ่ึง ถา้องคก์รได ้ด 
าเนินการตาม 8 ขั้นตอนน้ีอยา่งละเอียดรอบคอบก็สามารถที่จะป้องกนัผลกระทบเชิงลบที่ 
อาจจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงได ้รวมทั้งองคก์รยงัสามารถมัน่ใจไดว่้าการจดัการความเส่ียงนั้นอยูใ่นวิสัยที่ 
สามารถควบคุมไดด้ว้ยความมัน่ใจ 
การบริหารความเส่ียง 
ความหมายของความเส่ียง 
"ความเส่ียง" หมายถึง โอกกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือ 
เหตุการณ์ซ่ึงไม่พึงประสงคท์ี่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนด 
ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk S) หมายถึง ความเส่ียงเก่ียวกบัการบรรลุเป้าหมายและ 
พนัธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยทุธ์ที่ก าหนด ไว ้
และการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยทุธ์ 
โครงสร้งองศก์ร ภาวะการณ์แข่งขนั ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม อนัส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคห์รือ 
เป้าหมายขององคก์ร 
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2. ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน (Operational Risk O) เก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบตัิงาน 
โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเน่ืองจากระบบงานภายในขององคก์ร  / กระบวนการเทคโนโลยี 
หรือนวตักรรมที่ใชบุ้คลากร/ความเพียงพอของขอ้มูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
3. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ และ การเงิน เข่น 
การบริหารการเงินที่ไม่ถูกตอ้ง ไม่หมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทนัต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการเงินขององคก์าร เช่น การประมาณการ งบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่ 
สอดคลอ้งกบัขั้นตอนการด าเนินการ เป็นตนั เน่ืองจากขาดการจดัหาขอ้มลู การวิเคราะห์ การวางแผน  การ ควบคุม 
และการจดัท ารายงานเพื่อน ามาใชใ้นการบริหารบประมาณ และการเงินดงักล่าว 
4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk C) เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิ ตามกฎระเบียบต่าง ๆ 
โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความส่ียง เน่ืองจากความไม่ชดัจน ความไม่ทนัสมยัหรือ 
ความไมค่รอบคลมุของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ 
ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 1) ปัจจยัภายใน เช่น 
นโยบายของผูบ้ริหาร ความซ่ือสัตย ์จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ การ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเช่ือถือไดข้องระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารและเจา้หน้าที่ บ่อยคร้ัง 
การควบคุม ก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึง และการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของหน่วยงาน เป็นตน้ 
2) ปัจจยัภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งชนั สภาวะแวดลอ้มทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นตนั 
การประเมินความเส่ียง 
ความหมายของการประเมินความเส่ียง 
"การประเมินความเส่ียง" หมายถึง กระบวนการที่ใชใ้นการระบุและการวิเคราะห์ความเส่ียงที่มี 
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการก าหนด แนวทางที่จ าเป็นตอ้งใช้ในการ 
ควบคุมความเส่ียง หรือการบริหารความเส่ียง ในการด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียง ฝ่ายบริหาร 
ตอ้งประเมินความเส่ียงทั้ง จากปัจจยัภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การระบุปัจจยัเส่ียง (Event Identification) องคก์รจะตอ้งท าความเขา้ใจและระบุให้ใดถ้ึงปัจจยัที่ 
เป็นสาเหตุของความเส่ียง 
2. การวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis) องคก์รจะตอ้งวิเคราะห์ถึงผลกระทบของความเส่ียงที่มีต่อ 
องศก์รและโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
3. การก าหนดวิธีการจดัการความเส่ียง (Risk Response) องคก์รจะตอ้งก าหนดวิธีการจดัการความ เส่ียงโดยจะตอ้งค 
านึงถึงความเหมาะสม และความคุม้ค่าดว้ย การบริหารความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง 
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คือการประมาณโอกาสของความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นและประเมินผล กระทบจากความเส่ียงว่ามีมากนอ้ย เพียงใด 
เพื่อจดัล าดบัความส าคญัองความส่ียงที่มีต่อองคก์ร โดยวดัคะแนนรวมจากค านวนของโอกาสและ 
ผลกระทบของความเส่ียง 
การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกนัการทุจริต 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือขอ้เท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนกัการเมือง ขา้ราชการ 
พนกังานบริษทั หรือผูบ้ริหารซ่ึงมีอ านาจหนท้ี่เจา้หนท้ี่ของรัฐ ปฏิบตัิหนท้ี่ในต าแหน่งหนา้ที่ ที่บุคคล 
นั้นรับผิดชอบอยู ่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอยา่งรู้ตวั หรือไม่รู้ตวั 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากดัอยูใ่นรูปของตวัเงินหรือทรัพยสิ์นเท่านั้น แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใชใ้นรูปตวัเงินหรือทรัพยสิ์นก็ได ้อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเขา้ไปด ารง ต าแหน่งใน 
องคก์รต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทัจ ากดัหรือการที่บุคคลผูม้ีอ านาจ หนา้ที่ตดัสินใจ 
ให้ญาติพี่นอ้งหรือบริษทัที่ตนมีส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ ๔ โดยมิชอบ 
ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตดัสินใจที่เที่ยงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกบั 
ประเทศชาติ การกระท าแบบน้ีเป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง 
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏิบตัิงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อนัเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัการทุจริต กล่วคือ ย่ิงมีสถานการณ์ 
หรือสภาวการณ์ของการขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาส 
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนในคร้ังน้ีน าเอาความเส่ียงในตา้นต่าง ๆ มา 
ด ำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเส่ียงคน้ผลประโยชน์ทบัซ้อนของโรงเรียนมธัยมวิภาวดี 
การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนน้ี จะช่วยให้โรงเรียนมธัยมวิภาวดี ทราบถึงความ 
เส่ียงคน้ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจยัเส่ียงที่ อาจเป็นเหตุท ำให้ 
1. การปฏิบตัิราชการตามอ านาจหนท้ี่ของชราชการเป็นไปในลกัษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่ 
เพียงพอ 2. การปฏิบตัิหนา้ที่ไปในทางที่ท าให้ประขาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 

3. การปฏิบตัิหนา้ที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด 
มัน่ในหลกัธรรมาภิบาล พร้อมกนัน้ี ยงัสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกนั ยบัยั้งการทุจริต ปิด 
โอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกนัและแกปั้ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระท าผิดวินยัของเจา้หนา้ที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อยอกีดว้ย 
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ส่วนที่ 3 การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกนัการทุจริต 
แนวทางของ COSO มีกระบวนการ 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รให้เอื้อปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มภายในช่วยท า ให้ 
การป้องกนัการทุจริตภายในที่มีอยูม่ีประสิทธิผลระดบัหน่ึง ผูบ้ริหารมีความรู้และมุ่งมัน่ที่จะบริหารงานอยา่ง มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนโครงสร้างสาย 
งานเอื้อต่อการปฏิบติังานสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ความช านาญ 
ประสบการณ์และเคร่ืองมืออุปกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพการติดตามการปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสม 
2. การก าหนดวตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียง เพื่อป้องกนัการบริหารงานและการปฏิบตัิ 
ราชการของเจา้หนา้ที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัในต าแหน่งหนา้ที่อนัมิควรไดโ้ดยชอบตาม 
กฎหมาย ให้ยืดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยา่งทีตียืนหยดัท าในส่ิงที่ถูกตอ้ง เป็นธรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส 
และตรวจสอบได ้
3. การระบุถึงความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 
4. การวิเคราะห์ความเส่ียงการวิเคราะห์ความเส่ียงตา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) ของโรงเรียนมธัยมวิภาวดี 
การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดบัโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจดัล าดบั 
ความเส่ียงโดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานที่จะใชใ้นการประเมินความเส่ียง ดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ไดแ้ก่ระดบัโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (impact)  และระดบั ความเส่ียง  
ทั้งน้ีก  าหนดเกณฑใ์นเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นขอ้มูลเชิงพรรณณา  ที่ไม่สามารถระบุเป็นตวัเลข   หรือ จ 
านวนเงินที่ชดัเจนได ้
เกณฑร์ะดบัโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดบั โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึน้เป็นประจ า 
4 สูง มโีอกาสเกดิขึน้บ่อยคร ัง้ 
3 ปานกลาง มโีอกาสเกดิขึน้บางคร ัง้ 
2 นอ้ย มโีอกาสเกดิขึน้นอ้ยคร ัง้ 
1 นอ้ยมาก มโีอกาสเกดิขึน้ยาก 
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เกณฑร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบดา้นการด ำเนินงาน (บุคลากร) 
ระดบั โอกาสที่จะเกิด ค ำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินยัร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินยัอยา่งไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
2 นอ้ย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบติังานบ่อยคร้ัง 
1 นอ้ยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบติังานนาน ๆ คร้ัง 

 
ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดบัความส าคญัในการบริหารความเส่ียง โดย พิจารณา 
จากผลคูณของระดบัโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กบัระดบัความรุนแรงของ ผลกระทบ (impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑไ์ว ้4 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 
 
 
 
 
 
ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะตอ้งมีการก าหนดแผนภูมิความเสียง (Risk Profile) ที่ไดจ้าก การ 
พิจารณาจดัระดบัความส าคญัของความเส่ียงจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ที่ เกิดขึ้น 
(impact)และขอบเขตของระดบัความเส่ียงที่สามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary) โดยที 

 
 
ซ่ึงจดัแบ่งเป็น 4 ระดบั สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใชเ้กณฑใ์นการ 
จดัแบ่งดงัน้ี 

 

ระดบั โอกาสทีจ่ะเกดิ ค าอธบิาย 
1 ความเสีย่งระดบัสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสีย่งระดบัสููง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสีย่งระดบัปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสยีงระดบัต่ า (Low Risk: L) 1-3 คะแนน 

 

ระดบัความเสี่  ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ  ่ต าง ๆ  x ความรุนแรงของเหตุการณ ต  ่ าง ๆ  
(LiKELihood x Impact) 
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ตารางระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 
 
โรงเรียนมธัยมวิภาวดี มีการด ำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการด ำเนินงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ดงัน้ี 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
- กระบวนงานที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้งิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง 
- กระบวนงานที่เก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ที่ ซ่ึงมีโอกาสใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม คือ มกีาร 
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพอ้ง การกีดกนั การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลทางลบต่อผูอ้ื่น ที่เก่ียวขอ้ง 
2) มีกระบวนงานที่เขา้ข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 
- การรับเงิน 
- จ่ายเงินงบประมาณ 
- การใชร้ถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
- การเอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจดัส่งเอกสารใชค้วามสนิทส่วนตวัในการรับเอกสารหรือโครงการ 
หลงัจากระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลท าให้การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าชา้ 
- การพิจารณาคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ความเส่ียงที่จะใชอ้ านาจหนา้ที่ เพื่อคดัเลือก 
โรงเรียนให้สามารถขา้ร่วมโครงการนั้น ๆ โดยการให้ขอ้มูล ให้ค าแนะน า หรือให้คะแนนกบัโรงเรียน ผูบ้ริหาร 
หรือครู ที่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ และการใชค้วามสัมพนัธ์ ความสนิทคุน้เคย เป็นเกณฑใ์นการคดัเลือก มากกว่า 
ตามหลกัเกณฑ/์เงื่อนไข 
- ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งมีการจดัหาตวัผูค้า้ผูรั้บจา้ง ก่อนส่งเร่ืองให้พสัดุจดัท าเอกสารเบิกจ่าย 
- ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของบุคคลที่รู้จกัหรือไดรั้บค าส่ังของผูบ้งัคบับญัชาก่อน 
- โอนเงินให้บุคคลที่ตอ้งการใชเ้งินด่วน โดยที่เอกสารหลกัฐานยงัไม่ถูกตอ้ง หรือมีผูอ้นุมตัิยงัไมค่รบ 
- การด าเนินการตามระเบียบกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ ที่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระท าไม่ถกูตอ้ง เช่น 
การด าเนินการทางวินยั จะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุ่ม กฎหมายและคดีซ่ึงจะมีการร้องขอ 
กดดนัหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงท าให้การตรวจสอบ/การสอบสวน ไม่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่วางไว ้
- การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย 
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3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มกีารป้องกนัที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจา้หนา้ที่ใชอ้ านาจหนา้ท าให้ผูป้ฏิบตัิใชโ้อกาสกระท าผิดในทางมิชอบดว้ยหน้าที่ 
- ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นที่นเช่ือถือของขา้ราชการครู หน่วยงานต่าง ๆ และ ประชาชนทัว่ไป 
- การปฏิบตัิงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการทุจริต 
อาจไดรั้บการลงโทษทางวินยัถา้พฤติกรรมดงักลา่วมีมูลความจริง 
4) แนวทางการป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัขอ้น 
4.1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนมธัยมวิภาวดี รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
4.2) การป้องกนัเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภยัต่อหน่วยงาน 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
โรงเรียนมธัยมวิภาวดี ก าหนดความเส่ียงที่เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 1. 
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไมถู่กตอ้งตามระเบียบ 
3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 
4. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจยัเส่ียงแลว้ จึงน าผลที่ไดม้าพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
และผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดบัของความเส่ียงใน ระดบั 
ใดในตารางความเส่ียงซ่ึงจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะตอ้งบริหารจดัการก่อน 
 

ล าดบั ปัจจยัความเส่ียงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดบั 
ความเส่ียง 

ล าดบั 
ความเส่ียง 

1 กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบ 4 4 16 (1) 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถกูตอ้งตามระเบียบ 2 4 8 (3) 
3 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 3 4 12 (2) 
4 การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ไม่เป็นไปตาม 

ขั้นตอนและระเบียบ 
1 4 4 (4) 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงคน้ผลประโยชน์ทบัซ้อน จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดบั 1 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถกูตอ้งตามระเบียบ ล าดบั 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง ล าดบั 2 (สูง = 12 คะแนน) 
การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ไม่เป็นไป ตามขั้นตอนและ 
ระเบียบ 

ล าดบั 4 (ต่ า = 4 คะแนน) 
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5. การก าหนดแนวทางในการจดัการความเส่ียง 
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดบัความเส่ียง ออกเป็น 3 ระดบั คือ สูงมาก ปาน กลาง และต่ า 
โดยสามารถสรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน 
ของโรงเรียนมธัยมวิภาวดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 มี ดงัน้ี 
 

ระดบัความเส่ียง มาตรการก าหนด ปัจจยัความเส่ียง 
เส่ียงสูงมาก 
(Extreme) 

จ าเป็นตอ้งเร่งรัดจดัการความเส่ียงมี มาตรการลด 
และประเมินซ้ า หรือ ถ่ายโอนความเส่ียง 

กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไป 
ตามระเบียบ 

เส่ียงสูง 
(High) 

จ าเป็นตอ้งเร่งรัดจดัการความเส่ียงมี มาตรการลด 
ความเส่ียง เพื่อให้อยูใ่น ระดบัที่ยอมรับได ้

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง 

เส่ียงปานกลาง 
(Medium) 

ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรกา ควบคุมความเส่ียง การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม ่
ถูกตอ้งตามระเบียบ 

ต่ า 
(Low) 

ยอมรับความเส่ียง การปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ไม ่
เป็นไป ตามขั้นตอนและระเบียบ 

6. การก ำหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 
"กิจกรรมการควบคุม" หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารก าหนดให้บุคลากรขององคก์ร 
ปฏิบตัิเพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง และไดรั้บการสนองตอบ โดยมีการปฏิบตัิตามในการด าเนินการเก่ียวกบั 
กิจกรรมการควบคุมฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกนั 
หรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องการควบคุม ภายใน ส 
าหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องตน้จะตอ้งแบ่งแยกหนา้ที่งานภายในองคก์รอยา่งเหมาะสม ไม่ 
มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหนา้ที่เป็นผูรั้บผิดชอบปฏิบตัิงานที่ส าคญัหรืองานที่เส่ียงต่อความเสียหาย 
ตั้งแต่ตนจนจบ แต่ถา้มีความจ าเป็นให้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน กิจกรรมการควบคุม 
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส ำคญั คือ 
การก าหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans) 
การสอบทานโดยผูบ้ริหาร (Management Review) 
การประมวลผลขอ้มูล (information Processing) 
การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control) 
การมอบอ านาจที่เหมาะสม (Appropriate Empowerment) 
การแบ่งแยกหนา้ที่ (Segregation of Duties) 
การจดัท าเอกสารหลกัฐาน (Documentation) 
การตรวจสอบการปฏิบตัิงานอยา่งอิสระ (independent Checks on Performance) 
การก าหนตสิทธ์ิการเขา้ถึงสินทรัพย ์(Accessing Rights) 
7. การจดัการสารสนเทศและการส่ือสาร ส ำนกังานการศึกษามธัยมศึกษาสุรำษฎร์ธำนี-ชุมพร จะตอ้งมี 
กระบวนการในการบริหาจดัการสารสนเทและการส่ือสารที่เหมาะสและไดม้าตรฐาน เพื่อปกป้ององคก์รจาก 
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ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดจ้ากความเส่ียง และเพ่ือความสามารถในการด าเนินพนัธกิจขององคก์รไ ห้ บรรลุผล
ส ำเร็จ ไม่ใช่แค่เพียงการปกป้องสินทรัพยส์ารสนเทศหรือองคก์รเพียงเท่านั้น 
8. การติดตามร่องรอยความเส่ียง เป็นการติดตามเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเพื่อระบุความกา้วหนา้ ของการด
ด ำเนินการความเส่ียงการทุจริตว่า ไดด้  ำเนินการไปชนใดบา้งแลว้ 
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ส่วนที่ 4 การบริหารจดัการความเส่ียงการทุจริต 
 
การบริหารความเส่ียงการทุจริต ปัจจยัแห่งความส าเร็จของการจดัการความเส่ียง 
 1. การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง 
2. การใชค้่ำนิยามความเส่ียงเพื่อให้เป็นที่เขา้ใจแบบเดียวกนัและใชร่้วมกนัในองคก์ร 
3. การปฏิบตัิตามกระบวนการในการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
4. กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
5. ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจดัการความเส่ียง 
6. การส่ือสารภายในองคก์รและการส่ือสารให้แก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายนอก 
7. การติดตามและการวดัผลการบริหารความเส่ียง 
8. การปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อควบคุมความเส่ียง 
9. การฝึกอบรมและกลไกดา้นทรัพยากร 
10. การให้รางวลัจากผลส ำเร็จ 




