
 

ค ำน ำ 
   โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนาความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 



ส่วนที ่๑ 
บทน ำ 

๑. หลักกำรและเหตุผล  
   การมีประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์

ส่วนบุคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของข้าราชการครู จนทาให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม
และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสีย
ไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังกัด รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองศ์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด 
ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูก
กล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย  

   โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ตาม กรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission)  

 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานและอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  
๑. ควำมเสี่ยงดำ้นกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและ

พันธกิจในภาพรวม ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ไม่เหมาะสม
รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  

๒. ควำมเสี่ยงดำ้นกำรด ำเนินกำร (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร 
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินการโครงการ  

๓. ควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารงานการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่หมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันกาล หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง



กับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และ
การจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยด้วย  

 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน ์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยืดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 
ยืนหยัดทาให้สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต และเพ่ือ  

๒.๔ แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๑) กำรสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคล ำกรของโรงเรียนบ้ำนค ำไฮหัวทุ่งประชำบ ำรุงรังเกียจกำรทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น  
- ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ข้าราชการครู  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมให้กับข้าราชการครู  
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  
- ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน  
- เผยแพร่ความเสียหายจกกรทุจริตแก่บุคลากรให้รับทราบ  
- ไม่ปกป้องผู้กระท าผิด  
(๒) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่เกณฑ์การรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่ง
ประชาบ ารุงอย่างต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- ก าหนดมาตรการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน  



สรุปผลก ำรวิเครำะห์ควำมสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้ำนค ำไฮหัวทุ่งประชำบ ำรุง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซ้อน จานวน ๔ ประเด็นหลัก 
ดังนี้  
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างๆ  
๒. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  
๓ การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
๔. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๔. ควำมเสี่ยงดำ้นกำรปฏิบัติตมกฎหมำย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญาการร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
ส ำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัย คือ  
๑. ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม กากับ ดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  
๒. ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ  
ผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่ง
ผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือ ไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระท า
แบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  



การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชา
บ ารุงโดยจะช่วยให้โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน 
และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุท าให้  

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ  

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม และความมี
จริยธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 



 



 



 



 


