รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
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โรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยงของการปฏิบตั ิงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน โรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุรำษฎร์ธำนี -ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
โรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
โดยวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee
of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการ
สำคัญเร่ งด่วนเชิงรุ กในการป้องกันการทุจริ ต การบริ หารงานที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระทำผิดวินยั ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็ นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่ได้น้ ี มากำหนดเป็ นคู่มอื ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนโรงเรี ยนมัธยม
วิภาวดีอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
โรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน จัดท
าแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ขา้ ราชการและ
บุคลากรในโรงเรี ยนมัธยมวิภาวดีทุกคนได้ยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อขับเคลื่อนโรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี ให้เป็ น
โรงเรี ยนสุ จริ ต

(นายบุญเลิศ ชุมจุล)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี 1 มิถุนายน 2564
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนถือเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ นการแสวงหา ประโยชน์
ส่ วนบุคคลโดยการละเมิด ต่อกฎหมายหรื อ จริ ยธรรมด้วยการใช้ อำนาจในตำแหน่ ง หน้า ที่ไ ปแทรกแชง การใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ในกระบวนการตัด สิ น ใจของเจ้า หน้ที่ ข องรั ฐ จนท ำให้ เ กิ ด การละทิ้ ง คุ ณ ธรรมในการปฏิ บัติ หน้า ที่
สาธารณะขาดความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง และความเป็ นธรรม จนส่ งผลกระทบต่อ ประโยชน์สาธารณะของ
ส่ วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสู ญเสี ยไป โดยผลประโยชน์ที่
สู ญ เสี ย ไปอาจอยู่ใ นรู ป ของผลประโยชน์ทางการเงิ น คุ ณ ภาพการให้ บริ ก าร ความเป็ นธรรม ในสั ง คม รวมถึง
คุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคคตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผูท้ ี่จงใจ กระทำ
ความผิ ด ยัง พบผู ้ก ระท ำความผิ ด โดยไม่ เ จตนาหรื อไม่ มี ค วามรู้ ใ นเรื่ องตั ง กล่ า วอี ก เป็ น จ ำนวนมาก จน
นำไปสู่ การถูกกล่วหาร้ องเรี ยนเรื่ องทุ จ ริ ต หรื อ ถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อ นหรื อ ความขัดแย้ง กัน
ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม (Conflict of interest : CO) เป็ นประเด็ น ปั ญ หา
ทางการบริ หารภาครัฐในปั จจุบันที่เป็ นบ่อ เกิ ดของปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
โรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
โดยวิเคราะห์ความสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็ นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เสริ มสร้ า ง สื บทอดวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และแสดงเจตจ านงสุ จ ริ ตในการบริ หารราชการให้ เ กิ ด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2 เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ในการบริ หารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานและการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการและบุคลากรในโรงเรี ยนไม่ให้ เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่ ว นตัว ในต าแหน่ ง หน้า ที่ อ ัน มิ ค วรได้โ ดยชอบตามกฎหมาย ให้ ยึ ด มั่น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เป็ นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่ งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ศรัทธาต่อการบริ หารราชการแผ่นดินแก่ผรู ้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและ ประชาชน
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ส่วนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) เมื่อหลายปี ที่แล้วหน่วยงานที่ชื่อว่า COSO หรื อ The Committeeof
Sponsoring Organization of the Treadway Commission ได้ออกเอกสาร Internal Control – Integrated Framework
ออกมา เพื่อให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานอื่นใช้ในการประเมินและ ปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการผสมผสานแนวคิดเรื่ อง การจัดการความเสี่ ยงเข้าไป จนท าให้พฒั นาขึ้น
หลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดท าความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริ หาร ความเสี่ ยงตามมาตรฐาน
COSO ( Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มีดงั นี้
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้เอื้อ (internal Environment)
2. การก าหนตเป้าหมายการบริ หารความเสี่ ยง (Objective Setting) 3. การระบุความเสี่ ยงต่าง ๆ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
5. กลยุทธ์ที่ใชในการจัดการกับแต่ละความเสี่ ยง (Risk Response) 6. กิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Control
Activities)
7. ข้อมูลและการสื่ อสารค้นบริ หารความเสี่ ยง (Information and Communication) 8.
การติตตามผลและฝ้าระวังความเสี่ ยงต่าง ๆ (Monitoring)
การจัดการความเสี่ ยงทั้ง 8 ขั้นตอนนี้เป็ นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้ไต้ทุกระดับขององค์กร ซึ่ง ถ้าองค์กรได้ ด
าเนินการตาม 8 ขั้นตอนนี้อย่างละเอียดรอบคอบก็สามารถที่จะป้องกันผลกระทบเชิงลบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ ยงได้ รวมทั้งองค์กรยังสามารถมัน่ ใจได้ว่าการจัดการความเสี่ ยงนั้นอยูใ่ นวิสัยที่
สามารถควบคุมได้ดว้ ยความมัน่ ใจ
การบริ หารความเสี่ ยง
ความหมายของความเสี่ ยง
"ความเสี่ ยง" หมายถึง โอกกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรื อ
เหตุการณ์ซ่ ึงไม่พึงประสงค์ที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ประเภทของความเสี่ ยง แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk S) หมายถึง ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด ไว้
และการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้งองศ์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายขององค์กร
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2. ความเสี่ ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk O) เกี่ยวข้องกับประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล หรื อผลการปฏิบตั ิงาน
โดยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็ นความเสี่ ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร / กระบวนการเทคโนโลยี
หรื อนวัตกรรมที่ใช้บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลในการด าเนินโครงการ
3. ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็ นความเสี่ ยงเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ และ การเงิน เข่น
การบริ หารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่หมาะสม ท าให้ขาดประสิ ทธิภาพ และไม่ทนั ต่อสถานการณ์
หรื อเป็ นความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการ งบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็ นตัน เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ ควบคุม
และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริ หารบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบต่าง ๆ
โดยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็ นความสี่ ยง เนื่องจากความไม่ชดั จน ความไม่ทนั สมัยหรื อ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่ างสัญญา ที่
ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 1) ปัจจัยภายใน เช่น
นโยบายของผูบ้ ริ หาร ความซื่อสัตย์ จริ ยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ การ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทวั่ ถึง และการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบหรื อข้อบังคับของหน่วยงาน เป็ นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรื อ
สภาพการแข่งชัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็ นตัน
การประเมินความเสี่ ยง
ความหมายของการประเมินความเสี่ ยง
"การประเมินความเสี่ ยง" หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการก าหนด แนวทางที่จ าเป็ นต้องใช้ในการ
ควบคุมความเสี่ ยง หรื อการบริ หารความเสี่ ยง ในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หาร
ต้องประเมินความเสี่ ยงทั้ง จากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุปัจจัยเสี่ ยง (Event Identification) องค์กรจะต้องท าความเข้าใจและระบุให้ใด้ถึงปัจจัยที่
เป็ นสาเหตุของความเสี่ ยง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ ยง (Risk Analysis) องค์กรจะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบของความเสี่ ยงที่มีต่อ
องศ์กรและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
3. การก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ ยง (Risk Response) องค์กรจะต้องก าหนดวิธีการจัดการความ เสี่ ยงโดยจะต้องค
านึงถึงความเหมาะสม และความคุม้ ค่าด้วย การบริ หารความเสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
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คือการประมาณโอกาสของความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและประเมินผล กระทบจากความเสี่ ยงว่ามีมากน้อย เพียงใด
เพื่อจัดล าดับความส าคัญองความสี่ ยงที่มีต่อองค์กร โดยวัดคะแนนรวมจากค านวนของโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ ยง
การประเมินความเสี่ ยงเพื่อการป้องกันการทุจริ ต
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรื อข้อเท็จจริ งที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็ นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารซึ่งมีอ านาจหน้ที่เจ้าหน้ที่ของรัฐ ปฏิบตั ิหน้ที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตวั หรื อไม่รู้ตวั
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยูใ่ นรู ปของตัวเงินหรื อทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช้ในรู ปตัวเงินหรื อทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง ต าแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษทั จ ากัดหรื อการที่บุคคลผูม้ ีอ านาจ หน้าที่ตดั สิ นใจ
ให้ญาติพี่นอ้ งหรื อบริ ษทั ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับสัมปทานหรื อผลประโยชน์ จากทางราชการ ๔ โดยมิชอบ
ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสิ นใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลัก ผลเสี ย จึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็ นการกระท าที่ผิดทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ ยง
ทีเ่ ป็ นระบบในการบริ หารปั จจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบตั ิงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสี ยหายจากการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรื อความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่ องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริ ต กล่วคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรื อสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรื อน าไปสู่การทุจริ ตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ ยงในต้านต่าง ๆ มา
ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และตามบริ บทความเสี่ ยงค้นผลประโยชน์ทบั ซ้อนของโรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี ทราบถึงความ
เสี่ ยงค้นผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ ยงที่ อาจเป็ นเหตุทำให้
1. การปฏิบตั ิราชการตามอ านาจหน้ที่ของชราชการเป็ นไปในลักษณะที่ขาดหรื อมีความรับผิดชอบ ไม่
เพียงพอ
2. การปฏิบตั ิหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประขาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริ ยธรรม
3. การปฏิบตั ิหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด
มัน่ ในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริ ต ปิ ด
โอกาสการทุจริ ต และเพื่อก าหนดมาตรการหรื อแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
การกระท าผิดวินยั ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็ นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย
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ส่วนที่ 3 การประเมินความเสี่ ยงเพื่อการป้องกันการทุจริ ต
แนวทางของ COSO มีกระบวนการ 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้เอื้อปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในช่วยท า ให้
การป้องกันการทุจริ ตภายในที่มีอยูม่ ีประสิ ทธิผลระดับหนึ่ง ผูบ้ ริ หารมีความรู้และมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารงานอย่าง มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโครงสร้างสาย
งานเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานสนับสนุนส่งเสริ มการพัฒนาบริ หารทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ความช านาญ
ประสบการณ์และเครื่ องมืออุปกรณ์ทมี่ ีประสิ ทธิภาพการติดตามการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อป้องกันการบริ หารงานและการปฏิบตั ิ
ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อนั มิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย ให้ยืดมัน่ ในคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นแบบอย่างทีตียืนหยัดท าในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรม ถูกกฎหมาย โปร่ งใส
และตรวจสอบได้
3. การระบุถึงความเสี่ ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Risk Assessment for Conflict of
Interest)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ ยงการวิเคราะห์ความเสี่ ยงต้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Risk Assessment for Conflict of
Interest) ของโรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน เป็ นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ ยง ด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และความรุ นแรงของผลกระทบ (impact) และระดับ ความเสี่ ยง
ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็ นข้อมูลเชิงพรรณณา ที่ไม่สามารถระบุเป็ นตัวเลข หรื อ จ
านวนเงินที่ชดั เจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสทีจ่ ะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ค าอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึน้ เป็ นประจ า
มีโอกาสเกิดขึน้ บ่อยครัง้
มีโอกาสเกิดขึน้ บางครัง้
มีโอกาสเกิดขึน้ น้อยครัง้
มีโอกาสเกิดขึน้ ยาก
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เกณฑ์ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คำอธิบาย
5
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินยั ร้ายแรง
4
สูง
ถูกลงโทษทางวินยั อย่างไม่ร้ายแรง
3
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม
2
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบตั ิงานบ่อยครั้ง
1
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบตั ิงานนาน ๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริ หารความเสี่ ยง โดย พิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) กับระดับความรุ นแรงของ ผลกระทบ (impact)
ของความเสี่ ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk)
ระดับ
1
2
3
4

โอกาสทีจ่ ะเกิด
ความเสีย่ งระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสีย่ งระดับสููง (High Risk : H)
ความเสีย่ งระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสียงระดับต่ า (Low Risk: L)

ค าอธิบาย
15-25คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่ เกิดขึ้น
(impact)และขอบเขตของระดับความเสี่ ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ่ตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณต่าง ๆ
(LiKELihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็ น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็ น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็ น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้
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ตารางระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk)

โรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ ยงต่อการทุจริ ต หรื อที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรื อให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์จากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผูอ้ ื่น ที่เกี่ยวข้อง
2) มีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ ยงต่อการทุจริ ต หรื อที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- การรับเงิน
- จ่ายเงินงบประมาณ
- การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- การเอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรื อโครงการ
หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลท าให้การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า
- การพิจารณาคัดเลือกโรงเรี ยนเข้าร่ วมโครงการต่าง ๆ ความเสี่ ยงที่จะใช้อ านาจหน้าที่ เพื่อคัดเลือก
โรงเรี ยนให้สามารถข้าร่ วมโครงการนั้น ๆ โดยการให้ขอ้ มูล ให้ค าแนะน า หรื อให้คะแนนกับโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร
หรื อครู ที่สมัครเข้าร่ วมโครงการ และการใช้ความสัมพันธ์ ความสนิทคุน้ เคย เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก มากกว่า
ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข
- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผูค้ า้ ผูร้ ับจ้าง ก่อนส่งเรื่ องให้พสั ดุจดั ท าเอกสารเบิกจ่าย
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จกั หรื อได้รับค าสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาก่อน
- โอนเงินให้บุคคลที่ตอ้ งการใช้เงินด่วน โดยที่เอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรื อมีผอู ้ นุมตั ิยงั ไม่ครบ
- การด าเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่ องต่าง ๆ ที่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กระท าไม่ถกู ต้อง เช่น
การด าเนินการทางวินยั จะปรากฏทั้งในรู ปคณะกรรมการหรื อตรวจสอบในกลุ่ม กฎหมายและคดีซ่ ึงจะมีการร้องขอ
กดดันหรื อไม่ผ่านการพิจารณา จึงท าให้การตรวจสอบ/การสอบสวน ไม่ เป็ นไปตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้
- การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย
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3) ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มกี ารป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสี ยงบประมาณ
- เปิ ดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผูป้ ฏิบตั ิใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสี ยหาย ไม่เป็ นที่นเชื่อถือของข้าราชการครู หน่วยงานต่าง ๆ และ ประชาชนทัว่ ไป
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการทุจริ ต
อาจได้รับการลงโทษทางวินยั ถ้าพฤติกรรมดังกล่าวมีมูลความจริ ง
4) แนวทางการป้องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ข้อน
4.1) การเสริ มสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี รังเกียจการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
4.2) การป้องกันเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมที่อาจเป็ นภัยต่อหน่วยงาน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
โรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี ก าหนดความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็ นไปตามระเบียบ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
4. การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์
(Likelihood) และความรุ นแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
และผลกระทบของความเสี่ ยงต่อกิจกรรม หรื อภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ ยงใน ระดับ
ใดในตารางความเสี่ ยงซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ ยงใดเป็ นความเสี่ ยงสูงสุดที่จะต้องบริ หารจัดการก่อน
ล าดับ ปัจจัยความเสี่ ยงในการเกิดทุจริ ต

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ล าดับ
ความเสี่ ยง ความเสี่ ยง
1
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็ นไปตามระเบียบ 4
4
16
(1)
2
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถกู ต้องตามระเบียบ 2
4
8
(3)
3
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
3
4
12
(2)
4
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็ นไปตาม
1
4
4
(4)
ขั้นตอนและระเบียบ
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ ยด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ ยงค้นผลประโยชน์ทบั ซ้อน
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็ นไปตามระเบียบ
ล าดับ 1 (สูงมาก = 16 คะแนน)
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถกู ต้องตามระเบียบ
ล าดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ล าดับ 2 (สูง = 12 คะแนน)
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็ นไป ตามขั้นตอนและ ล าดับ 4 (ต่ า = 4 คะแนน)
ระเบียบ
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5. การก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ ยง
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ ยง ออกเป็ น 3 ระดับ คือ สูงมาก ปาน กลาง และต่ า
โดยสามารถสรุ ปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของโรงเรี ยนมัธยมวิภาวดี ประจ าปี งบประมาณ 2563 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ ยง มาตรการก าหนด
ปัจจัยความเสี่ ยง
เสี่ ยงสู งมาก
จ าเป็ นต้องเร่ งรัดจัดการความเสี่ ยงมี มาตรการลด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็ นไป
(Extreme)
และประเมินซ้ า หรื อ ถ่ายโอนความเสี่ ยง
ตามระเบียบ
เสี่ ยงสู ง
จ าเป็ นต้องเร่ งรัดจัดการความเสี่ ยงมี มาตรการลด การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
(High)
ความเสี่ ยง เพื่อให้อยูใ่ น ระดับที่ยอมรับได้
เสี่ ยงปานกลาง ยอมรับความเสี่ ยง แต่มีมาตรกา ควบคุมความเสี่ ยง การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
(Medium)
ถูกต้องตามระเบียบ
ต่ า
ยอมรับความเสี่ ยง
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ไม่
(Low)
เป็ นไป ตามขั้นตอนและระเบียบ
6. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ ยง
"กิจกรรมการควบคุม" หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริ หารก าหนดให้บุคลากรขององค์กร
ปฏิบตั ิเพื่อลดหรื อควบคุมความเสี่ ยง และได้รับการสนองตอบ โดยมีการปฏิบตั ิตามในการด าเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุมฝ่ ายบริ หารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อป้องกัน
หรื อลดความเสี ยหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายใน ส
าหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในองค์กรอย่างเหมาะสม ไม่
มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบปฏิบตั ิงานที่ส าคัญหรื องานที่เสี่ ยงต่อความเสี ยหาย
ตั้งแต่ตนจนจบ แต่ถา้ มีความจ าเป็ นให้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน กิจกรรมการควบคุม
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ
การก าหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)
การสอบทานโดยผูบ้ ริ หาร (Management Review)
การประมวลผลข้อมูล (information Processing)
การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control)
การมอบอ านาจที่เหมาะสม (Appropriate Empowerment)
การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
การจัดท าเอกสารหลักฐาน (Documentation)
การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานอย่างอิสระ (independent Checks on Performance)
การก าหนตสิ ทธิ์การเข้าถึงสิ นทรัพย์ (Accessing Rights)
7.
การจัดการสารสนเทศและการสื่ อสาร สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาสุรำษฎร์ธำนี-ชุมพร จะต้องมี
กระบวนการในการบริ หาจัดการสารสนเทและการสื่ อสารที่เหมาะสและได้มาตรฐาน เพื่อปกป้ององค์กรจาก
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ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ ยง และเพื่อความสามารถในการด าเนินพันธกิจขององค์กรไ ห้ บรรลุผล
สำเร็จ ไม่ใช่แค่เพียงการปกป้องสิ นทรัพย์สารสนเทศหรื อองค์กรเพียงเท่านั้น
8. การติดตามร่ องรอยความเสี่ ยง เป็ นการติดตามเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุความก้าวหน้า ของการด
ดำเนินการความเสี่ ยงการทุจริ ตว่า ได้ดำเนินการไปชนใดบ้างแล้ว
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ส่วนที่ 4 การบริ หารจัดการความเสี่ ยงการทุจริ ต
การบริ หารความเสี่ ยงการทุจริ ต ปั จจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการความเสี่ ยง
1. การมีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสูง
2. การใช้ค่ำนิยามความเสี่ ยงเพื่อให้เป็ นที่เข้าใจแบบเดียวกันและใช้ร่วมกันในองค์กร
3. การปฏิบตั ิตามกระบวนการในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
4. กระบวนการในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
5. ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการความเสี่ ยง
6. การสื่ อสารภายในองค์กรและการสื่ อสารให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก
7. การติดตามและการวัดผลการบริ หารความเสี่ ยง
8. การปรับปรุ งกระบวนการท างานเพื่อควบคุมความเสี่ ยง
9. การฝึ กอบรมและกลไกด้านทรัพยากร
10. การให้รางวัลจากผลสำเร็จ

