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คำนำ 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการ 
สำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ 
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี ่ยวกับการ  
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนมัธยม
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ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ 
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่ไปแทรกแซง         
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอื ่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องตังกล่าวอีกเป็น
จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : CO) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ี
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน      
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  เป็นกรอบ
การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเสริมสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนไม่ให้

เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู ้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
และประชาชน 
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ส่วนที่ ๒ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เมื่อหลายปีที่แล้วหน่วยงานที่ชื่อว่า COSO หรือ The 
Committeeof Sponsoring Organization of the Treadway Commission ไ ด ้ อ อก เอกสาร  Internal 
Control – Integrated Framework ออกมา เพื่อให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานอื่นใช้ในการประเมินและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการผสมผสานแนวคิดเรื่อง การจัดการความเส่ียงเข้าไป
จนทำให้พัฒนาขึ้น หลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร
ค ว าม เ ส่ี ย ง ต าม ม าต รฐ าน  COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission) มีดังนี้ 

๑. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้เอื้อ (internal Environment)  
๒. การกำหนตเป้าหมายการบริหารความเส่ียง (Objective Setting)  
๓. การระบุความเส่ียงต่าง ๆ (Event Identification)  
๔. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
๕. กลยุทธ์ที่ใชในการจัดการกับแต่ละความเส่ียง (Risk Response)  
๖. กิจกรรมการบริหารความเส่ียง (Control Activities)  
๗. ข้อมูลและการส่ือสารค้นบริหารความเส่ียง (Information and Communication)  
๘. การติตตามผลและฝ้าระวังความเส่ียงต่าง ๆ (Monitoring)  
การจัดการความเสี่ยงทั้ง ๘ ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้ไต้ทุกระดับขององค์กร  

ซึ่งถ้าองค์กรได้ ดำเนินการตาม ๘ ขั้นตอนนี้อย่างละเอียดรอบคอบก็สามารถที่จะป้องกันผลกระทบเชิงลบ     
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้ รวมทั้งองค์กรยังสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงนั้นอยู่ในวิสัยท่ี
สามารถควบคุมได้ด้วยความมั่นใจ 
 

การบริหารความเสี่ยง 
ความหมายของความเสี่ยง 
"ความเส่ียง" หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ 

เหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ท่ีทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด  
ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกำหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร 
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๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ 
การเงิน เข่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับการเง ินขององค์การ เช่น การประมาณการ งบประมาณไม่เพียงพอ             
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นตัน เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน 
การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดจน ความไม่ทันสมัยหรือ 
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา    
ท่ีไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ

เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี บ่อยครั้ง
การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งชัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 
การประเมินความเสี่ยง 

ความหมายของการประเมินความเสี่ยง 
"การประเมินความเส่ียง" หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมี 

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการกำหนด แนวทางท่ีจำเป็นต้องใช้ในการ 
ควบคุมความเส่ียง หรือการบริหารความเส่ียง ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียง ฝ่ายบริหาร 
ต้องประเมินความเส่ียงท้ัง จากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม  

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. การระบุปัจจัยเส่ียง (Event Identification) องค์กรจะต้องทำความเข้าใจและระบุให้ได้ถึงปัจจัยท่ี 

เป็นสาเหตุของความเส่ียง 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) องค์กรจะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบของความเสี่ยงที่มี

ต่อองค์กรและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
๓. การกำหนดวิธีการจัดการความเส่ียง (Risk Response) องค์กรจะต้องกำหนดวิธีการจัดการความ 

เส่ียงโดยจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่าด้วย การบริหารความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง 
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คือการประมาณโอกาสของความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและประเมินผล กระทบจากความเส่ียงว่ามีมากน้อย 
เพียงใด เพื่อจัดลำดับความสำคัญองความส่ียงท่ีมีต่อองค์กร โดยวัดคะแนนรวมจากคำนวนของโอกาสและ 
ผลกระทบของความเส่ียง 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว ่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าท่ี    
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว 
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช้ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง 
ตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจ 
หน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ 
๔ โดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย 
จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่วคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในต้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงค้นผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนมัธยมวิภาวดีทราบถึงความ 
เส่ียงค้นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ี อาจเป็นเหตุทำให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ   
ไม่เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประขาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริตปิดโอกาส
การทุจริต และเพื ่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ         
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
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ส่วนที่ ๓ 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 

แนวทางของ COSO มีกระบวนการ ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้เอื้อปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในช่วยทำให้

การป้องกันการทุจริตภายในท่ีมีอยู่มีประสิทธิผลระดับหนึ่ง ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นท่ีจะบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโครงสร้างสาย
งานเอื้อต่อการปฏิบัติงานสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ความชำนาญ
ประสบการณ์และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการบริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย ให้ยืดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างทีตียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรม ถูกกฎหมาย
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๓. การระบุถึงความเส่ียงด้านการดำเนินงาน ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment  
for Conflict of Interest)  

๔. การวิเคราะห์ความเส่ียงการวิเคราะห์ความเส่ียงต้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for  
Conflict of Interest) ของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ
ความเส่ียงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( impact) และระดับ
ความเส่ียง ท้ังนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ 
จำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
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เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H)  ๙-๑๔ คะแนน 
๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘ คะแนน 
๔ ความเสียงระดับต่ำ (Low Risk: L) ๑-๓ คะแนน 

 
 ในการวิเคราะห์ความเสี ่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสียง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น (impact)และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 

 
 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant)        
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมวิภาวดีมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์     
ทับซ้อน ดังนี้ 
๑) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับข้อน 

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 

เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ

ผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๒) มีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับเงิน 
- จ่ายเงินงบประมาณ 
- การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
- การเอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ

หลังจากระยะเวลาท่ีกำหนด ส่งผลทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า 
- การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ความเส่ียงท่ีจะใช้อำนาจหน้าท่ี เพื่อคัดเลือก

โรงเรียนให้สามารถข้าร่วมโครงการนั้น ๆ โดยการให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ หรือให้คะแนนกับโรงเรียน ผู้บริหาร
หรือครู ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ และการใช้ความสัมพันธ์ ความสนิทคุ้นเคย เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกมากกว่า 
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข 

- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้าผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลท่ีรู้จักหรือได้รับคำส่ังของผู้บังคับบัญชาก่อน 
- โอนเงินให้บุคคลท่ีต้องการใช้เงินด่วน โดยท่ีเอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไม่ครบ 
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- การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทำไม่ถูกต้อง เช่น การดำเนินการทางวินัย จะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบ ในกลุ่ม
กฎหมายและคดีซึ่งจะมีการร้องขอ กดดันหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงทำให้การตรวจสอบ/การสอบสวนไม่
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีวางไว้ 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบกฎหมาย 
๓) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี - 

ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นท่ีนเช่ือถือของข้าราชการครู หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนท่ัวไป 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต อาจได้รับการลงโทษทางวินัยถ้า

พฤติกรรมดังกล่าวมีมูลความจริง 
๔) แนวทางการป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับข้อน 

๔.๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนมัธยมวิภาวดีรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  
๔.๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

โรงเรียนมัธยมวิภาวดี กำหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 

เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)    
ของแต่ละปัจจัยเสี ่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงใน ระดับใด
ในตารางความเส่ียงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๔ ๔ ๑๖ (๑) 
๒ การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๒ ๔ ๘ (๓) 
๓ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๓ ๔ ๑๒ (๒) 
๔ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน

และระเบียบ 
๑ ๔ ๔ (๔) 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงค้นผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๘ คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ลำดับ ๒ (สูง = ๑๒ คะแนน) 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไป ตามข้ันตอนและระเบียบ ลำดับ ๔ (ต่ำ = ๔ คะแนน) 

 

๕. การกำหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียง 
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก      

ปานกลาง และต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียนมัธยมวิภาวดีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เส่ียงสูงมาก  
(Extreme) 

จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเส่ียงมีมาตรการลด  
และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

เส่ียงสูง 
(High) 

จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเส่ียงมีมาตรการลด 
ความเส่ียง เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

เส่ียงปานกลาง  
(Medium) 

ยอมรับความเส่ียงแต่มีมาตรการควบคุมความ 
เส่ียง 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ต่ำ  
(Low) 

ยอมรับความเส่ียง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ไม่เป็นไป ตามข้ันตอนและระเบียบ 

 
๖. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 

"กิจกรรมการควบคุม" หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ท่ีฝ่ายบริหารกำหนดให้บุคลากรขององค์กร
ปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง และได้รับการสนองตอบ โดยมีการปฏิบัติตามในการดำเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุมฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกัน
หรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน สำหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในองค์กรอย่างเหมาะสม ไม่
มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย
ต้ังแต่ตนจนจบ แต่ถ้ามีความจำเป็นให้กำหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นท่ีเหมาะสมทดแทน กิจกรรมการควบคุม
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสำคัญ คือ 

• การกำหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)  
• การสอบทานโดยผู้บริหาร (Management Review)  
• การประมวลผลข้อมูล (information Processing)  
• การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control)  
• การมอบอำนาจท่ีเหมาะสม (Appropriate Empowerment)  
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• การแบ่งแยกหน้าท่ี (Segregation of Duties) 
• การจัดทำเอกสารหลักฐาน (Documentation) 
• การตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างอิสระ (independent Checks on Performance)  
• การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสินทรัพย์ (Accessing Rights) 

๗. การจัดการสารสนเทศและการส่ือสาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร จะต้องมีกระบวนการในการบริหาร

จัดการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื่อปกป้ององค์กรจากความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากความเส่ียงและเพื่อความสามารถในการดำเนินพันธกิจขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ ไม่ใช่แค่เพียง
การปกป้องสินทรัพย์สารสนเทศหรือองค์กรเพียงเท่านั้น 
๘. การติดตามร่องรอยความเส่ียง 

เป็นการติดตามเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุความก้าวหน้าของการดำเนินการความเสี่ยง      
การทุจริตว่า ได้ดำเนินการไปขัน้ใดบ้างแล้ว 
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ส่วนที่ ๔ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

การบริหารความเส่ียงการทุจริต ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความเส่ียง 
๑. การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
๒. การใช้คำนิยามความเส่ียงเพื่อให้เป็นที่เข้าใจแบบเดียวกันและใช้ร่วมกันในองค์กร 
๓. การปฏิบัติตามกระบวนการในการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
๔. กระบวนการในการบริหารการเปล่ียนแปลง 
๕. ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการความเส่ียง 
๖. การส่ือสารภายในองค์กรและการส่ือสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
๗. การติดตามและการวัดผลการบริหารความเส่ียง 
๘. การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อควบคุมความเส่ียง 
๙. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากร 
๑๐. การให้รางวัลจากผลสำเร็จ 


