รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑
ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไป แทรกแซง การใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมใน การปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม
และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไป
อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด ยัง
พบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง ดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่
เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมายและพันธ
กิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง นโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผล กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผล
การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน ขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ดําเนินโครงการ

๒
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่ เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดทํารายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรม สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการดําเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ การ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งการ
ควบคุม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของ หน่วยงาน เป็นต้น
๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคล
นั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วน ตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การ
กระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและ จรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดําเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให้
๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระทําผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย
๑.๒ วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.๒ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๒.๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒.๔ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

๔
ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของ
ความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับความ
เสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง พรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินที่
ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คำอธิบาย
๕
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา
๔
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คำอธิบาย
๕
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทํางานที่ไม่เหมาะสม
๒
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

๕
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ลําดับ ระดับความเสี่ยง
ลำดับ
๑
ความเสียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
๒
ความเสียงระดับสูง (High Risk : H)
๓
ความเสียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
๔
ความเสียงระดับต่ำ (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
๑๕-๒๕ คะแนน
๔-๑๔ คะแนน
๘ คะแนน ๔
๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ พิจารณา
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
คะแนนระดับ
มาตรการกําหนด
การแสดง
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
สีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน
มีมาตรการลด และประเมิน สีแดง
ซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
๔-๓๔ คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
ปานกลาง (Medium)

๔-๘ คะแนน

ต่ำ (Low)

๑-๓ คะแนน

ยอมรับความเสียง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

สีเหลือง
สีเขียว

๖

ระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) ของความเสี่ยง (Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
๕
๔
๓
๒
๑

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๘

๑๒

๑๖

๒๐

๖

๙

๑๒

๑๕

๔

๖

๘

๑๐

๒

๓

๔

๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารมีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่หรือคู่สมรสเป็นคู่สัญญา
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ใน ภารกิจ
ส่วนตัว
- กระบวนงานที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา เรียกเงินทอนจากค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุมสัมมนา
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ หรือวัสดุ ครุภัณฑ์ มีการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ
- การใช้รถราชการ

๗
- การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และวัสดุ ครุภัณฑ์
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ ไม่มีความคุ้มค่า
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ครูและบุคลากร
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากร
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านกรวดวิทยา
คารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก
ดังนี้
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส
๒. การพิจารณาความดีความชอบ
๓. การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
๔. เงินทอนจากการจัดประชุม อบรมและสัมมนา
๕. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการ จัดสรรวัสดุ
ครุภัณฑ์
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง ในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

๘

ลําดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส ผลกระทบ

๑
๒
๓
๔
๕

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส
การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร
การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
เงินทอนการประชุม อบรม และสัมมนา
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน

๓
๓
๓
๓
๓

๔
๓
๓
๓
๓

ระดับ
ระดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
๑๒
(๑)
๙
(๒)
๙
(๓)
๙
(๔)
๙
(๕)

ระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) ของความเสี่ยง (Impact)

แผนภูมิระดับของความเสี่ยง (Risk Map)

(๑)
(๒),(๓)
(๔),(๕)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ ความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

๙
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส
การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร
การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
เงินทอนการจัดประชุม อบรมและสัมมนา
การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ลําดับ ๑ (สูง = ๑๒ คะแนน)
ลําดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน)
ลําดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน)
ลําดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน)
ลําดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยง ๑ ระดับ ได้แก่ เสี่ยงสูง โดยสามารถสรุป
ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสียงสูงมาก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

มาตรการกําหนด
จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจัยความเสี่ยง
-

ปานกลาง (Medium)

-

- คู่สมรสหรือเครือญาติของ
เจ้าหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
- การพิจารณาความดีความชอบไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัวในห้วงเวลาเดียวกันในการ
ไปราชการ
- การจัดประชุม อบรม สัมมนาไม่
คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิผล -การ
จัดสรรงบประมาณในการ ก่อสร้าง
อาคารเรียนเอื้อประโยชน์ แก่พวก
พ้อง
-

ต่ำ (Low)

-

-

๑๐
๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ระดับ
จะเกิด
ผล
โอกาส
ความ
ความเสี่ยง
กระทบ
เสี่ยง
๑. คู่สมรส
หรือเครือ
ญาติของ
เจ้าหน้าที่
เป็นคู่สัญญา
ในการ
จัดซื้อจัด
จ้าง

๓

๔

๑๒

๒. การใช้
อํานาจ
หน้าที่ใน
การ

๓

๓

๙

๑. ควบคุม กํากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดทํา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างราย ไตรมาส
และเสนอให้คณะครูและบุคลากรใน
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
รับทราบทุกครั้ง
๒. ควบคุม กํากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๑. จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ไตรมาส ๒

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

กลุ่มบริหาร
บุคคล

๑๑
โอกาสและผลกระทบ

ปัจจัยที่
จะเกิด
ผล
โอกาส
ความเสี่ยง
กระทบ
พิจารณา
ความดี
ความชอบ
ไม่เป็นไป
ตาม
หลักเกณฑ์
๓. การใช้
รถราชการ
ไปใช้ใน
ภารกิจ
ส่วนตัวใน
ห้วงเวลา
เดียวกันใน
การไป
ราชการ
๔.การจัด
ประชุม
อบรม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

๓

๓

๙

๓

๓

๙

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ไตรมาส ๒

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔

๒. สร้างความเข้าใจในแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน
๓. เปิดเผยผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ
๔. เปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินโต้แย้ง
ผลการประเมินได้
กําหนดมาตรการการใช้รถราชการ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ให้
ผู้เกี่ยวข้องให้ ดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ
พ.ศ.๒๕๒๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่าง
เคร่งครัด

๑. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

กลุ่มบริหาร
บุคคล

๑๒
โอกาสและผลกระทบ

ปัจจัยที่
จะเกิด
ผล
โอกาส
ความเสี่ยง
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สัมมนาไม่
คุ้มค่าและ
ไม่มี
ประสิทธิผล

๕.การจัด
งบประมาณ
ในการ
ก่อสร้าง
อาคารเรียน
เอื้อ
ประโยชน์
แก่พวกพ้อง

๓

๓

๙

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ไตรมาส ๒

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔

๒. ควบคุม กํากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายใน
การประชุมราชการ สําหรับหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนตอย่างเคร่งครัด
๑. จัดทําเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาในสังกัด
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจากทุก
ภาคส่วนร่วม พิจารณาในการจัดสรร
ประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน หรือ
อาคารประกอบ รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ์
ต่าง ๆ

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

๑๔

ภาคผนวก

๑๕
คณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ที่ปรึกษา
๑. นายวัชรบูณ์ บุญชู
๒. นางรัชตาพร เสนามาตย์
๓. นายดงสุริยา หนูแสน
๔. นางศิรินาถ กะฐินสี
๕. นางพลอยไพลิน สว่างพล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

คณะทำงาน
๑. นางสาวรมิดา ชาญประโคน
๒. นางสาวอุไรรักษ์ ปราบริปู
๓. นางสาวพอฤไท ธรรมสาร
๔. นางอรวรรณ สุขสว่าง
๕. นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา
๖. นายเฉลิมพล วาลีประโคน
๗. นางสาวเสาวลักษณ์ กูลรัตน์
๘. นางกานต์สินี ศรีวิไล
๙. นายนิคม สังข์ลอย
๑๐. นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ
๑๑. นางสาวนันทิยา ธาสถาน

ครู คศ.๔
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
พนักงานราชการ
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

