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 โรงเรียนอนุบาลสามเสน ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการ
สำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ปัญหา การกระทำ
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนอนุบาลสามเสน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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ส่วนที ่1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล  
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน ์ 
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช ้ 
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัตหิน้าที่  
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชนส์าธารณะ  
ของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย 
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงินให้บริการคุณภาพการให้ความเป็นธรรม  
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื ่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั ้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  อย่างไร             
ก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว 
จำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (onflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทำงการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบที่รุนแรงขึ้น 
และย ั งสะท ้อนป ัญหาการขาดหล ักธรรมาภิบาลและเป ็นอ ุปสรรคต ่อการ  พ ัฒนาประเทศอีก 
  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัตงิานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัตงิานที่  
อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ 
กำหนดไว้ และการปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย 
กลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเป็นความเสี ่ยงเนื ่องจากระบบงานภายในขององค์กร
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที ่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
 



 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบรหิารงบประมาณ และ 
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ 
เป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่น การประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอและ สอดคล้องกับ
ขั้นตอน การดำเนินการ เป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ ควบคุมและการ
จัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบรหิารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่
ทันสมัย หรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงนิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงานสาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ  
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม การกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี 
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที ่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้า 
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่ง การกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว        
ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้นแต่ รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง  
ใน องค์กรต่างๆ ทั้ง ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปท่านหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบส่งผลให้ บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิด 
ขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบน้ีเป็นการกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง 
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ สถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  มากเท่าใด ก็ยิ ่ง มีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือไปสู่การทุจริตมากเท่านั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนครั้งนี้ เอาความ
เส ี ่ยงในด้านต่าง ๆดำเนินการว ิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐานมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนของโรงเรียนวัดโสมนัส็การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนอนุบาล
สามเสนฯ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให ้ 



 1. การปฏิบัตริาชการตามอำนาจหน้าที่ของขา้ราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมคีวามรับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ  
 2. การปฏิบัตหิน้าที่ไปในทำงที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
 3. การปฏิบัตหิน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน และการ  
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยังสามารถ ยับย้ังการ
ทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุริต
ประพฤต ิมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เปน็ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจรติและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบรหิารราชการให้เกิดความคิด 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 3. เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบัตริาชการของเจ้าหน้าที่ร ัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์สว่นตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม เป็น 
แบบอย่างที่ด ียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบรหิารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและ

ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับ  
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ( Impact) และระดับ  
ความเสี่ยง ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจาก เป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สามารถระบุเป็น จำนวนเงิน
ที่ชัดเจนได ้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชงิคุณภาพ 

ระดับ อากาสที่เกิด คำอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน(บุคคล) 

ระดับ อากาสที่เกิด คำอธบิาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศทำงานไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อย 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

 

 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในกำรบริหารความเสี่ยง โดย 
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตล่ะสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้
ระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) 

ระดับ ระดับความเสีย่ง ช่วงคะแนน 
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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk: L) 1-3 คะแนน 

  

 ในการวเิคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมกีารกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจ้ากการ 
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที ่เกิดขึ้น(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงทีส่ามารถยอมรบัได ้(RiskAppetite Boundary) 
โดยที ่ 

ระดับความเสีย่ง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) 

 

จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี ้

ระดับ 
ความเสี่ยง  

คะแนนระดบัความเสี่ยง  มาตรการกำหนด  การแสดงสี
สัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก  
(Extreme) 

15-25 คะแนน  มีมาตรการลดและประเมินซำ้หรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

เสี่ยงสูง  
(High) 

9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  

ปานกลาง  
(Medium) 

4–8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

 

ต่ำ  
(Low) 

1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  



ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

 

 

 

 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)  

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน ์ทับซ้อน ดังนี ้

 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ 
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค  
  - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลลบต่อ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  - การรับ– จา่ยเงิน  
  - การบันทึกบัญชีรับ–จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน  
  - การจัดซื้อจัดจา้งและการจ้างบรกิาร  
  - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
  - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ ์ 
  - การปฏิบัตงิานของบุคลำกรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจา้ง  
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
  - การจัดหาพัสด ุ 
  - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
  - การเบิกคา่ตอบแทน  
  - ฯลฯ  
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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 



 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
  - สูญเสียงบประมาณ  
  - เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วย  
หน้าที่  
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯรังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น  
   - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ  
   - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร  
   - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร  
   - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ด ี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น  
   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
   - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
   - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร  
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  
   - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 
 


