ส่วนที่ 1 บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความ
เป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้
ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflictofinterest :COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic RISK: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational RISK: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial RISK: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ

การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง
ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
ขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(ComplianceRISK:C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง
เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการ
ควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
รวมถึงการทำผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึง่ การกระทำนัน้ อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้ง
ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำ
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณนิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนีน้ ำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุทำให้
ไม่เพียงพอ

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (RisK Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยงต่างๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ ระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง(Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)และระดับความเสี่ยงทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (LiKELihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คำอธิบาย

5

สูงมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ

4

สูง

มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง

2

น้อย

มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คำอธิบาย

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

1

น้อยมาก

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม

ระดับของความเสี่ยง(DegreeofRisk)แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง
แต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of RisK)
ลำดับ

ระดับความเสี่ยง

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

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

(LiKELihood x Impact)
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง(RiskProfile)ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง
ดังนี้

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ เอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับเงิน – จ่ายเงินงบประมาณ
- การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- การเอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ หลังจาก
ระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า
- การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการต่างๆ ความเสี่ยงที่จะใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
ให้สามารถเข้าร่วมโครงการนั้นๆ โดยการให้ข้อมูล ให้คำแนะนำหรือให้คะแนนกับโรงเรียน ผู้บริหาร หรือครู ที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ และการใช้ความสัมพันธ์ ความสนิทคุ้นเคย เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก มากกว่าตามหลักเกณฑ์/
เงื่อนไข
- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จัก/หรือได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อน
- โอนเงินให้บุคคลที่ต้องการใช้เงินด่วน โดยที่เอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไม่ครบ
- การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำไม่
ถูกต้อง เช่น การดำเนินการทางวินัย จะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุ่มงานวินัย ซึ่งจะมีการร้อง
ขอ กดดันหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงทำให้การตรวจสอบ/การสอบสวนไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของข้าราชการครู หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไป
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต อาจได้รับการลงโทษทางวินัย ถ้าพฤติกรรม
ดังกล่าวมีมูลความจริง
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ
- เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตสำนึกที่สร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นประจำ
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- ชื่นชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้แก้เจ้าหน้าที่ ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ประจำปี พ.ศ. 2564
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด
เหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มา
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจ
ของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใด
เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส ผลกระทบ

ระดับ

ลำดับ

ความ

ความ

เสี่ยง

เสี่ยง

1

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

5

5

25

(1)

2

การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

3

5

15

(2)

3

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

3

4

12

(3)

4

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน

2

4

8

(4)

และระเบียบ

แผนภูมิความเสี่ยง (RISK Map)
5
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

(2)

(1
)

(4)

(3)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุ
ปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ด้าน
4
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
3

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
2

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่1 เป็นไปตามระเบียบ

ลำดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)

1
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบี
ยบ2 3 4 5

ลำดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน)

การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

ลำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ

ลำดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน)

ระเบียบ

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียน
บ้านทุ่งหินโคน ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

มาตรการกำหนด

ปัจจัยความเสี่ยง

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย

ไม่เป็นไปตามระเบียบ

โอน
ความเสี่ยง

- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ

เสี่ยงสูง (High)

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมี

- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

มาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
ปานกลาง

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไป

(Medium)
ต่ำ(Low)

ความเสี่ยง

ตามขั้นตอนและระเบียบ
-

-

ส่วนที่ 3
การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แนวทางการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
(1). การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน รังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ
-การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนให้มีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กร แห่งธรรมาภิบาล และมีคุณลักษณะของโรงเรียน
สุจริต
-ประกาศเจตจํานงสุจริต โดยคณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โป่รงใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- เผยแพร่และประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โดยท่านผู้อํานวยการชาญชัย ยืนยง พร้อมด้วยบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนร่วมประกาศปฏิญญาสถานศึกษาสุจริตโดยให้คํามั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ
ร่วมปลูกฝังค่า นิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
- ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโป่รงใส โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและความโป่รงใสในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
(2). การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน โดยดำเนินการดังนี้
- มีการจัดและใช้ระบบการบริหารดําเนินการเงินบัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน โดยมีสร้างสรรค์หรือ
พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนํามาใช้ในการบริหารงาน ทําให้งานมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
โปรงใส

ตรวจสอบได้โดย
1. มีการล้างหนี้เงินยืมราชการ
2. จัดส่งรายงานจากระบบ GFMIS ให้ สตง.
3. ทะเบียนคุมใบสําคัญ การจ่ายเงิน
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจํา ปีงบประมาณ 2564
5. มีรายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
6. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
- มีการจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยมีการจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน การจัดหาพัสดุรายเดือนให้สาธารณชนได้
ตรวจสอบดูได้
-จัดทําประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด โดยเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการเรียกรับสินบนและรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการ
ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมทุจริตในการปฏิบัติงาน
- ประกาศมาตรการส่งเสริมความโป่รงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและเป็น
แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานอย่างโป่รงใส และสามารถตรวจสอบได้โดยได้เผยแพร
ที่เพจ “ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน”

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนใน
การยื่นเรื่องร้องเรียนบุคลากรที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤตมิชิอบ เพื่อเป็นการเป็นการป้องปรามไม่ให้
บุคลากรในโรงเรียนกระทําความผิดและทุจริต

แผนการดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
โอกาสและผลกระทบ
ระยะเวลาดำเนินการ

ผลกระทบ

1.กระบวนการ

โอกาส

ความเสี่ยง

5

5
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1. ควบคุม กำกับดูแลให้

ฝ่ายที่

จัดซื้อจัดจ้างไม่

ข้าราชการ และบุคลากร ให้

เกี่ยวข้องฝ่าย

เป็นไปตาม

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

บริหารงาน

ระเบียบ

แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี

งบประมาณ

พิเศษอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัด
จ้างรายไตรมาสและเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุก
ครั้ง

3. ควบคุม กำกับดูแลให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กำกับดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างเคร่งครัด

โอกาสและผลกระทบ
ระยะเวลาดำเนินการ

ผลกระทบ

2. การ

โอกาส

ความเสี่ยง

3

5

ระดับความเสี่ยง

ปัจจัยที่จะเกิด
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1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้

ฝ่ายที่

เบิกจ่าย

ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ

เกี่ยวข้องฝ่าย

งบประมาณที่

ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน

บริหารงาน

ไม่ถูกต้องตาม

และการคลัง อย่างเคร่งครัด

งบประมาณ

ระเบียบ

2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ
และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด

โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่จะเกิด

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

3. การเอื้อ

โอกาส

ความเสี่ยง

3

5
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มาตรการจัดการความเสี่ยง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ
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1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้

ฝ่ายที่

ประโยชน์ต่อ

ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ

เกี่ยวข้องฝ่าย

พวกพ้อง

ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส

บริหารงาน

การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม

ทั่วไป

เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการประพฤติมิชอบ
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ

3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่า
เนินการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ
มาตรการในด่าเนินการสร้าง
จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

โอกาสและผลกระทบ
ระยะเวลาดำเนินการ

ผลกระทบ

4. การ

โอกาส

ความเสี่ยง

3

4

ระดับความเสี่ยง

ปัจจัยที่จะเกิด
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มาตรการจัดการความเสี่ยง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 4
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1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้

ฝ่ายที่

ปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติ

เกี่ยวข้องฝ่าย

เจ้าหน้าที่ไม่

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

บริหารงาน

เป็นไปตาม

ปัญหาการทุจริตของส านักงาน

บุคคล

ขั้นตอนและ

เขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด

ระเบียบ

2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง
การรับของขวัญสินน้ำใจ อย่าง
เคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้

ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ
ตามคู่มือการเมินความเสี่ยง
โรงเรียน
4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่ายงาน

