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โรงเรียนทาเฟองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

โรงเรียนทาเฟองวิทยาดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานทีอ่ าจเกิดผลประโยชนทับ
ซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission ) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญ
เรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทำ
ผิดวินยั ของเจาหนาที่รฐั ทีเ่ ปนปญหาสำคัญและพบบอย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่ าจ
เกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากำหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนโรงเรียนทาเฟองวิทยาอีกดวยเพื่อ
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ. 2560 –2564)
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๑.หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวน
บุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมวาดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินของเจาหนาที่ของรัฐจนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความ
เปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรมจนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทำใหผล
ประโยชนหลักขององคกรหนวยงานสถาบันและสังคมตองเสียไปโดยเปลาประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของ
ผลผลิตทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรทามกลางผูที่จงใจกระทำความผิดยังพบผูกระทำความผิดโดย
ไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of Interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย
โรงเรียนทาเฟองวิทยาดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The
committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน
ประเภทของความเสี่ยงแบงออกเปน 4 ดานดังนี้
๑.ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอคุณวุฒิที่กำหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธใหมไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมาย
กลยุทธ โครงสรางองคกร สภาวะการแขงขันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร
2.ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงสืบเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใชบุคคลความเพียงพอของขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การดำเนินโครงการ
3.ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสมทำใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือ
เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลอง

กับขั้นตอนการดำเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการควบคุมและการ
กระทำรายงานเพื่อนำมาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว
๔.ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่
ไมครอบคลุมการดำเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัยคือ
1.ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตยสุจริต จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและ
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่
บอยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายหรือขอบังคับของหนวยงานเปน
ตน
2.ปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราช การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ
สภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน
ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ
พนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอำนาจหนาที่ เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้ง
เจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรงตำแหนงใน
องคกรตาง ๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผูมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจให
ญาติพี่หรือบริษัทที่ตนมีสวนไดเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดประโยชนสว นตนเปนหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการ
กระทำแบบนี้เปนการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปน
ระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางประโยชนสวนรวมและประโยชนสวน
ตนเปนสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือยิ่งมีโอกาสหรือสภาวะการของการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตมาก
เทานั้น
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดานตาง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนทาเฟองวิทยาการ
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้จะชวยใหโรงเรียนทาเฟองวิทยาทราบถึงความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทำให
1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม
เพียงพอ

2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทำใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล
พรอมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปองกันและยับยั้งการทุจริตโอกาสการทุจริตและเพื่อ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระทำผิดวินัยของ
เจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตำแหนงหนาที่อันมิชอบไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปน
แบบอยางที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใสและตรวจสอบได
4 เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน

สวนที่ ๒
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน

๑.การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน(Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะหและจัดลำดับความ
เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ไดแก
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนาที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจำนวนเงินที่
ชัดเจนได
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คำอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจำ
๔
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒
นอย
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง
๑
นอยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑระดับความรุนแรง(Impact) ของผลกระทบเชิงคุณภาพที่สงผลกระทบดานการดำเนินงาน(บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คำอธิบาย
๕
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง
๔
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
๓
ปานกลาง
สรางบรรยากาศในการทำงานที่ไมเหมาะสม
๒
นอย
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง
๑
นอยมาก
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และกับระดับความรุนแรง (Impact)ของ
ผลกระทบของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลำดับ
ระดับความเสี่ง
ชวงคะแนน
๑
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
๙ - ๑๔ คะแนน
๓
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
๔ - ๘ คะแนน
๔
ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)
๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณา
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ X ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบงดังนี้
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงเรียนทาเฟองวิทยา
โรงเรียนทาเฟองวิทยา มีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนดังนี้
1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
- กระบวนการที่เกี่ยวของกับการใชเงินและมีชองทางที่จะทำประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง
- กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือมีการเลือก
ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพองการกีดกันการสรางอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งสงผลทางลบตอผูอื่นที่
เกี่ยวของ
2. โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
- การรับ-จายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ-จาย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจางและการจางบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ การกำหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
- การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกคาตอบแทน
- การใชรถราชการ

- ฯลฯ

๓. ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปดชองทางใหบุคลากรใชอำนาจหนาที่ทำใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดวยหนาที่
- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน
๔. แนวทางการปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
(1) การสงเสริมจิตสำนึกใหบุคลากรของโรงเรียนทาเฟองวิทยารังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เชน
- การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนทาเฟองวิทยา
- เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกบุคลากร
- โครงการฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากร
- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดี
(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน

- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม
- การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนทาเฟองวิทยา
อยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง
- จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

