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                                                          คำนำ 

 
       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม 
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อ 
กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกนัการทุจริตการบริหารงาน ท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไข 
ปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนเตรียม 
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  อีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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                                                               ส่วนที่  1 
                                                                บทนำ 
1. หลักการและเหตุผล 
           การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน 
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน 
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความ เป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผล ประโยชน์
หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์
ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตต้ังแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่อง ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
          การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ 
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
          ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี ้
          1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ พันธกิจ
ในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้ และการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์
แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
           2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ ผล
การปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนิน โครงการ 
           3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ การเงิน
เช่นการบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น ความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อ
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2 
นำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
        4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการทำนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการ
ดำเนินงาน 
        สาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ 
        1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปล่ียนแปลง
ระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแล
ไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น 
        2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 
        ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน
บริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบ อยู่และส่ง
ผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่ เจตนาและมี
รูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ี ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆท้ังในหน่วยงาน ราชการรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วน ได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียง ธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วน
ตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ี ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
         การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให้เกิดความ เสียหาย
จากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมาก
เท่านั้น 
           การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ มาดำเนินการ 
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the  Tread way 
Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
สุราษฎร์ธานี การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
สุราษฎร์ธานี ทราบถึง ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุ ทำให้ 
          1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่ 
เพียงพอ 
          2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 



          3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด 
มั่น ในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัย
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
          2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
           2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
           3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น แบบอย่างท่ีดียืนหยัด 
ทำในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
           4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ประชาชน 
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                                               ส่วนที่  2 
                                      วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
         การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความ
เส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเส่ียง โดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียงท้ังนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 
         เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (lmpact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคคล) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง 
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่

ร้ายแรง 

3 ปานกลาง 
สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ี

ไม่เหมาะสม 

2 น้อย 
สร้างความไม่สะดวกต่อการ

ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก 
สร้างความไม่สะดวกต่อการ

ปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
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        ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 
       ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 
ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme 

Risk : E) 
15-25 คะแนน 

2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 

3 
ความเส่ียงระดับปานกลาง 

(Moderate Risk : M) 
4-8 คะแนน 

4 ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
         ในการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงจะต ้องม ีการกำหนดแผนภ ูม ิความเสี่ ยง (Risk Profile) ท ี ่ ได ้จาก 
การพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที ่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และขอบเขตของระดับความเสียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite 
Boundary) โดยท ี่ 
 
    
 
 
 
               ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการ จัดแบ่งดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict Interest) โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
        1. การพิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีเอื้อประโยชน์หรือให้
ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
        2. โดยมีกระบวนงำนที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ซับซ้อน 
- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและจ้างบริการ 
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- ฯลฯ 
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
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4. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
         1. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รังเกียจการ 
ทุจริตทุก รูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธาน ี
- เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตสำนึกท่ีสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี เป็นประจำ 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
- ช่ืนชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีการปฏิบัติงานดีเด่น 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดี 
         2. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
สุราษฎร์ธานี อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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