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1. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทจุริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิด 

ต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิง 
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำ 
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม 
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำ ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเร่ืองดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียน เรื่องทุจริต 
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปจัจุบนัที่เป็นบอ่เกิดของปญัหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดบัที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา 
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อกีด้วย 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก ี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหค์วามเส่ียงที่เป็นระบบในการบริหารปจัจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏบิัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี ้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพ ันธก ิจ ในภาพรวม  

ท ี่ เก ิ ดจาก เปล ี ่ยนแปลงของสถานการณ์และ เหต ุกา รณ ์ภายนอก ที่ส ่ งผลต ่อกลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม 
รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป ้าหมายกลยุทธ ์  โครงสร ้างองค์กร  ภาวการณ์แข่งข ัน  ทรัพยากรและสภาพแวดล ้อม  อันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน 
โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเปน็ความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้  /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนนิโครงการ 

           3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกตอ้ง 
ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทนัต่อสถานการณ์ หรือ เป็นความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ 
ไม่สอดคล้องกับ ข้ันตอนการดำเนินการ เป็นต้น เน่ืองจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ 
ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เก ี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 
โดยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเปน็ความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำ
นิติกรรมสัญญา การรา่งสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ เปล่ียนแปลงระบบงาน 

ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บอ่ยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือขอ้บังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี ่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน 
สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ส่วนท่ี 1  
บทนำ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  ข้าราชการ พนักงานบริษัท  หรือผู้บริหาร 
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหนา้ที่ของรัฐ ปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล น้ันรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงการกระทำ
น้ันอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรอืทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆ 
ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคล 
ผู้มีอำนาจหนา้ที่ตัดสินใจให้ญาติพีน่้องหรือ บรษิัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรอืผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ 
ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เน่ืองจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบน้ี เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิ เคราะห ์ ความเส่ียงที่เป็นระบบในการบริหารปจัจัย 

และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำใหเ้กิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนือ่งเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ 
สภาวการณ์ของการขัดกนัของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรอื นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การป้องกนัผลประโยชน์ทับซอ้น เปน็เรื่องที่มีความสำคัญดังกล่าวข้างตน้ ในเกณฑ์การประเมิน ความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงได้มีการประเมินในดา้นการต่อต้านการทรุิตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนนิงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้นของหน่วยงาน โดยมีการประเมิน 
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based)  ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเส ี่ยงเก ี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น  เพ่ือกำหนดมาตรการ 
สำคัญในการป้องกันการทุจรติ การบรหิารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแกไ้ขปัญหาการกระทำผิด วนิัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคญัและพบ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้าง สืบทอด วัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน  
       กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 

อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ใหย้ึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง ท่ีดียืนหยดัทำในส่ิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
4. เพื่อสร้างความเช่ือม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น เป็นการวิเคราะห์ระดบัโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ ความเส ี่ยงต่างๆ เพ ื่อประเมินโอกาส 
และผลกระทบของความเส ี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเส่ียง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเส่ียง 
ด้านผลประโยชน์ทับซอ้น ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได ้

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

 
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานทีไ่ม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏบิัติงานนานๆ คร้ัง 

 
ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 

(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไ์ว้ 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับของความเสี่ยง (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 ความเส่ียงระดับต ่ำ(Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ส่วนท่ี 2  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพจิารณา จัดระดบัความสำคัญของความเส่ียง 
จากโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
โดยที่ 

 
ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง 
 

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเส่ียง 

สีเหลือง 

ต ่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 
 

โอกาสที่จะเกดิความเสียหาย (Likelihood) 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เป็นระบบการบริหารปจัจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบตัิงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำ
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจรติ คือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส่์วนรวมมาก 
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ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) 
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เท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทจุริตมากเท่านัน้ 
การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ พัทลุง  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำส่ัง ที่ 114/2565   ส่ัง ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  โดยระดม ความคิดเห็นของทีมบริหาร 
และผู้แทนของแต่ละกลุ่มงานในสำนักงานฯ  มาดำเนนิการวิเคราะหต์ามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Oraganizations of the Tread 
way Commission) และตามบริบท ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยบัยั้งการทจุริต 
หรือปิดโอกาสการทจุริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  การกระทำ
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

การวิเคราะห์ความเส่ียงที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต  การปฏิบัตหิรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ 
และผลประโยชน์ทับซ้อน    โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเส่ียงที่อาจเป็นเหตุทำให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเปน็ไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำใหป้ระชาชน สาธารณชน ขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 

      3. การปฏิบัติหนา้ที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน และการยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
เม่ือพิจารณาโอกาส /ความถี่ท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้นำ 

เอาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหวา่งโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง และ ผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกจิของหน่วยงานวา่ 
ก่อให้เกิดระดับความเส่ียงในระดับใด ในตาราง ความเส่ียง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะต้องบริหารจดัการก่อน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง  ได้สรุปความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  จำนวน 5 ประเด็นหลัก 
ที่ได้จากการระดมความคิดเหน็  ประกอบด้วย 

1. กระบวนการจดัซือ้จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
3. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์
4. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 

 
3. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 

1) การพ ิจารณากระบวนงานท ี ่ม ี โอกาสเสี ่ยงต ่อการท ุจร ิต  หรือทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลา และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้ดุลยพนิิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ญาตพ่ีน้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ องค์กร และบุคคล 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเอง และผู้อื่น 
- กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพ ื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
- กระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกับการรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มี การตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์ 

แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท ี่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
- การเบิกค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตามความจริงกับเอกสารหลักฐาน 
- การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
- การบันทกึบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน ไม่เป็นปจัจบุัน 
- การใช้รถราชการ ไปงานส่วนตัวของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน 
- การจดัซือ้จัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย 
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- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การรับ–จ่ายเงิน โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน 
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามโครงการ 
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเขา้ประมูลหรือขายสินค้า 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยใช้ความสนิทสนมส่วนตวัมากกว่าผลงาน/ประสบการณ์ 
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่มีส่ิงของมาเพ ื่อให้ตรวจรับ และส่ิงของไม่ตรงกับรายการส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- เกิดความเสียหายสูญเสียด้านงบประมาณ 
- เกิดความเสียหายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง 
- เกิดความเสียหายด้านระเบียบวินัยในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
- เกิดความเสียหายด้านช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
- เกิดความเสียหายด้านระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหนา้ที่ใช้อำนาจหน้าทีก่ระทำผิดในทางมิชอบ 

       4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
     - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา ทีมบริหาร เป็นแบบอย่างที่ดี แก่บุคลากร 
     - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 
     - การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนกึ สร้างค่านิยมให้ดำรงตนอย่างมีวินัย ใหก้ับบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ พัทลุง 
      - การสร้างความตระหนักร่วมกนัในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ พัทลุง เพื่อให้เกิดกระบวนการ สร้างสรรค์กลไก การบริหาร 
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
(2) การป้องกนัเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 

- การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพ ื่อปอ้งกันความเส่ียง ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
        - การแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ พัทลุง 
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- การจัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าทีใ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
พัทลุง ที่หลากหลายช่องทาง 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเส ี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุงประจำปี พ.ศ. 2565 
เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้นำ

ผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกดิความเส่ียง และ ผลกระทบของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกจิของหน่วยงานวา่ ก่อให้เกิดระดับความเส่ียง 
ในระดับใด ในตาราง ความเส่ียง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะต้องบริหารจดัการก่อน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ได้สรุปความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซอ้น 
ท ี ่ ได ้จากการระดมความค ิดเห ็น  และจำ เป ็นต ้องดำเน ินการบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ ยง   จำนวน  5 ประเด็นหลัก 

ตารางที่ 1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยขน์ทับซ้อนจากการระดมความคิดเห็นของ คณะทำงาน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ลำดับ 
ความเสี่ยง 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 4 5 20 (2) 
3. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 3 9 (3) 
4. ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 2 4 8 (4) 
  

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 

    

คว
าม

รุน
แร

งข
อง
ผล

กร
ะท

บ 
(Im

pa
ct

) 5 
   

(2) (1) 

4 
 

(๕) (3) 
  

3   
(4) 

  

2 
     

1 
     

 1 2 3 4 5 

 



 รายงานการวเิคราะหค์วามเส ีย่งเก ีย่วกบัการปฏบิตังิานท ีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ พทัลงุ  11  

จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดลำดับความสำคัญของความเส่ียงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี ้

 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ผลการวิเคราะห์ความเส ี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ ลำดับ 2 (สูงมาก = 2 0  คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง ลำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ลำดับ 4 (สูง = 9  คะแนน) 
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว ลำดับ 5  (ปานกลาง = 8  คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเปน็ 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง 

โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2565 
ได้ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 3  ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จำแนกระดับความเสี่ยง 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

            เส่ียงสูงมาก (Extreme) 
 
 

จำเป็นตอ้งเร่งจัดการความเส่ียง 
มีมาตรการลดความเส่ียง และประเมินซ ้ำหรือถา่ยโอนความเส่ียง 

- กระบวนการจดัซือ้จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ 

เส่ียงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง เพื่อให้อยู่ใน ระดับท่ียอมรั 

- การเบิกคา่ตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง 
- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ 

 
ปานกลาง (Medium) 

ยอมรับความเส่ียง แต่ควรมีมาตรการควบคุมความเส่ียง - การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 

 
ต ่ำ (Low) 

ยอมรับความเส่ียง --- 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กระบวนการ 
จัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็น 
ไปตามระเบียบ 

5 5 25 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร 
เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการ 
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

  กลุ่ม 
บริหารงาน 
งบประมาณ 

      2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ  
    บุคลากร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ  
    จัดซือ้จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด  
    3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ  
    บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบด้าน  
    การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผล  
    การจัดซ้ือจัดจ้าง รายไตรมาสโดยผู้อำนวยการกลุ่ม  
    รับรองข้อมูล รายงานผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับช้ัน  
    ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ  
    บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน  
    พัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ  
    จัดจา้ง ทุกครั้ง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง  
    สัมพันธ์ ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจา้ง  
    (แบบแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการ  
    จัดซ้ือทุกวิธี  
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. การเบิกจ่าย 
งบประมาณไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

4 5 20 1. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ บุคลากร 
และเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัตตาม 
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง 
กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที ่

         กลุ่ม 
บริหารงาน 

งบประมาณ 

    กำหนด อย่างเคร่งครัด  
    2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ  
    บุคลากร และเจ้าหน้าที ่ ให้ปฏิบัตตาม  
    มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งฯ  
    อย่างเคร่งครัด 

 
 

 

3. การเบิกค่า 
ตอบแทนนอกเวลา 
โดยไม่ปฏิบัติงานจริง 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร 
ปฏิบัติตามระเบียบการเบกิจ่าย 
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ 

         กลุ่ม 
บริหารงาน 
งบประมาณ 

    บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ  
    หลักเกณฑ์การปฏิบัตเกี่ยวกับข้อร้องเรียน  
    การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ  
 
 
 
 
 
 

 

   ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4. การใช้อำนาจ 
หน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ 

3 3 9 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร 
และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัตตาม 
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการ 
ป้องกันการขัดกนัระหว่างผลประโยชน์ 

         กลุ่ม 
 บริหารงาน 

บุคคล 

    ส่วนตนกับผลประโยชนส์ ่วนรวม 
 

 

    2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ  
    บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัตติามคู่มือ  
    ผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขต  
    พื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา พัทลุง  
 5. การใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ของทาง 
ราชการในเรื่อง 
ส่วนตัว 

2 4 8 1. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย/ 
ยืมใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเครง่ครดั 
2. สร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการ 
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

      กลุ่ม 
บริหารงาน 

งบประมาณ 



  

 
 

3.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน โดยไม่ ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องย ิ่งขึ้น 
2. หน่วยงานที่พบปัญหาความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทับซอ้น ได้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือมีการ กำหนดมาตรการ หรือแนวทาง 

การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ในหน่วยงาน 
3. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบรหิาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทจุริต คอรัปชั่น  และเพื่อให้การบริหารจัดการ 

ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ  และมุ่งสู่องค์กรปลอด จากการทุจริต 

3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การวิเคราะห์ปญัหายังไม่ครอบคลุมทกุกจิกรรม ทุกกลุ่มงานที่เกดิขึ้นในหน่วยงาน ทำให้บางงาน ยังมีความเส่ียงด้านผลประโยชน์ 

ทับซ้อนอยู่ภายใตก้ิจกรรม/โครงการ 
2. การพบปัญหาความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนนิการปรบัปรุง แก้ไขท่ีล่าช้า  ทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
3. หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดข้ึนทีจ่ะส่งผลต่อบุคลากร หรือองค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติ 

ตามแนวทางที่ถูกตอ้ง 

3 . 3 แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. นำประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงมาจัดทำแผน ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ พัทลุง 
2. นำประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงมาปรับปรุง 

แก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2566  โดยเพิ่มข้อมูลการเบียดบังเวลาราชการ การจดัซื้อจัดจา้ง การใช้วัสดอุุปกรณ์  การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคู่มือและครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากข้ึน 

3. กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบตัิที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียด การปฏิบัติงานในด้านตา่ง ๆ 
รวมถึงกำาหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนนิงานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เพื่อเพิ่มศักยภาพของหนว่ยงาน ในดา้นความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต 

4. เร่งดำเนินการจดัประชุมให้ความรู้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทราบในเร ื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หลักธรรมภิบาลของการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติกับการปฏิบตังิานตาม พระราชบัญญัติจดัซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้ บุคลากร ไม่โกงต่อตา้นการทจุริต 
6. สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนทัศนคติที่ไม่ทนตอ่การทุจริต ผ่านส่ือสังคมออนไลน ์

 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเส ี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเร ียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง                  15 

ส่วนท่ี 3 
ผลการจัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 


