รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนชลธารวิทยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
โรงเรียนชลธารวิทยาดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น COSO Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส่ ตรวจสอบได้และการแก้ ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
ปัญหาสาคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้
มากาหนดเป็น คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนชลธารวิทยาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตาม ศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
โรงเรี ย นชลธารวิ ท ยาหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนชลธาร
วิทยาทุกคนได้ยืดเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนชลธารวิทยาให้เป็นโรงเรียนสุจริต

(นางสาววีรวรรณ จันทรา)
ครู โรงเรียนชลธารวิทยา
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความ
เป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทาให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโตยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคมอย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิดยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่
เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมากจนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อนความขั ดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรง
ขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
โรงเรียนชลธารวิทยา ดาเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับช้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงผลประโยชน์
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียื่นหยัด
ทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาต่ อ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น แก่ ผู้ รั บ บริ ก ารผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ย
และประชาชน

ส่วนที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เมื่อหลายปีที่แล้วหน่วยงานที่ชื่อว่า COSO หรือ The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ได้ออกเอกสาร Internal
Control-IntegratedFamework ออกมาเพื่อให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานอื่นใช้ในการประเมินและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการความเสี่ยงเข้าไปการจัดจนทาให้
พัฒนาขึ้นหลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO ( Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) มีดังนี้
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้เอื้อ ( internal Environment)
2. การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
3. การระบุความเสี่ยงต่างๆ ( Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment)
5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง ( Risk Response)
6. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Control Activities)
7. ข้อมูลและการสื่อสารคันบริหารความเสี่ยง ( Information and Communication)
8. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ ( Monitoring)
การจัดการความเสี่ยงทั้ง8ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้ใต้ทุกระดับขององค์ซึ่งถ้าองค์กร
ได้ดาเนินการตาม 8 ขั้นตอนนี้อย่างละเอียดรอบคอบก็สามารถที่จะป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงได้รวมทั้งองค์กรยังสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงนั้นอยู่ในวิสัยที่สมารถควบคุมได้ด้วยความ
มั่นใจ
การบริหารความเสี่ยง
ความหมายของความเสี่ยง
"ความเสี่ยง" หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือ เหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทาให้งานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด ทั้งนี้
COSO ได้กาหนดความเสี่ยงไว้ 4 ประเภท
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่วางไว้และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้า หมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวการณ์แช่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายของ
องค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน ( Operational Risk O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร / กระบวนการ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เข่น การบริหารการเงินที่ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถาน หรือ เป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอน การดาเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจั ดทา
รายงาน เพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / ระเบียบ ( Compliance Risk C ) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดจน ความไม่ทันสมัย
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งการ
ควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งชัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
"การประเมิ น ความเสี่ ย ง" หมายถึ ง กระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการระบุ แ ละการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจการกาหนดรวมทั้ง แนวทางที่จาเป็นต้องใช้ในการ ควบคุม
ความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง ในการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงานบริหารต้องประเมินความ
เสี่ ยงทั้งจากปั จ จัย ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
การประเมิน
ความเสี่ยง ( Risk Assessment ) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การระบุปัจจัยเสี่ยง ( Eventdentification) องค์กรจะต้องทาความเข้าใจและระบุให้ได้ถึง
เป็นสาเหตุของความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) องค์กรจะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบ ของความ
เสี่ยงที่มีต่อองค์กรและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
3. การกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) องค์กรจะต้องกาหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงโดยจะต้องคานึงถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่าด้วย การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
คือการประมาณโอกาสของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและประเมินผล กระทบจากความเสี่ยงมีว่ามากน้อยเพียงใด
เพื่อจัดลาดับความสาคัญของความสี่ยงที่มีต่อองค์กรโดยวัดคะแนนรวมจากคานวณของโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าข้า ราชการ
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่บุคคลนั้น รับผิดชอบ
อยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขี้หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและ
มีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นอาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่ง ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีหน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์โดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลจึงเกิดขึ้นกั บประเทศชาติการกระทาแบบนี้เป็นการ
กระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็น
ระบบในการบริ ห ารปั จ จั ย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมู ล เหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิดความ
เสี ย หายจากการปฏิบั ติงานที่ อาจเกิ ดผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น หรือ ความขั ดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นและ
ผลประโยชน์ส่ วนรวมเป็นส าคัญเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจ ริต กล่าวคือ ยิ่งมีส ถานการณ์หรื อ
สภาวการณ์ ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ มาดาเนิน การวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน ( COSO The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission ) และตามบริบทความเสี่ยงค้นผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงเรียนชลธารวิทยา การวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ซ้อนทับจะช่วยให้โรงเรียนชลธารวิทยา ทราบ
ถึงความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประขาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด มั่น
ในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริตปิดโอกาสการทุจริต
และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบการกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย

ส่วนที่3
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แนวทางของ COSO ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ให้เอื้อปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในช่วยทาให้
การป้ อ งกั น การทุจ ริ ตภายในที่ มี อยู่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลระดั บหนึ่ งผู้ บ ริห ารมี ค วามรู้แ ละมุ่ งมั่ น มีป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลมีการมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดซอบอย่างชัดเจนโครงสร้างสายงานเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความชานาญประสบการณ์และเครื่องมืออุปกรณ์ที่
มีประสิทธิภาพการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
2. การกาหนดวั ต ถุประสงค์ของการบริ หารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการบริห ารงานและการปฏิบั ติ
ราชการของเจ้าหน้ าที่รั ฐมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่ว นตัว ในตาแหน่งหน้ าที่อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมายให้ยืดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมายโปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. การระบุถึงความเสี่ยงด้านการดาเนินงานความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment
for Conflict of Interest)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยงต้านผลประโยชน์ทับซ้อน ( RiskAssessment for
Con flict of Interest) โรงเรียนน้ารอบวิทยาการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์
ดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่งๆเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ ดาเนินการ
วิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยงโดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความ เสี่ยงลด
ผลประโยชน์ทับช้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) และความรุนแรงของผลกระทบ
(impact) และระดับความเสี่ยงทั้งนี้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุ
เป็น จานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง( Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระตับของความเสี่ยง ( Degree of Risk)
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก ( Extreme Risk : E)
2
ความเสี่ยงระดับสูง ( High Risk : H)
3
ความเสี่ยงระดับป่านกลาง ( Moderate Risk : M)
4
ความเสียงระดับต่า ( Low Risk: L)

คาอธิบาย
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้ องมีการกาหนดแผนภูมิความเสียง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา
จัดระดับ ความส าคัญของความเสี่ ย งจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
(impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ ระดับความ
เสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆxความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)
การจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ( 4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่งดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับ
มาตรการกาหนด
การแสดงสี
ความเสี่ยง
สัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15 - 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินช้า
สีแดง
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9 - 14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
เสี่ยงปานกลาง (Medium) 4- 8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
สีเหลือง
ควบคุมความเสี่ยง
ต่า (Low)
1- 3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว

โรงเรียนชลธารวิทยามีการดาเนินการวิเ คราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้
1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี โ อกาสใช้ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสม
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2. โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อน
- การรับเงิน
- จ่ายเงินงบประมาณ
- การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- การเอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ
หลังจากระยะเวลาที่กาหนด ส่งผลทาให้การดาเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า
- ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้าผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดทาเอกสารเบิกจ่าย
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จักหรือได้รับคาสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อน
- โอนเงินให้บุคคลที่ต้องการใช้เงินด่วน โดยที่เอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้องไม่ครบหรือมีผู้อนุมัติ
- การดาเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทา
ไม่ถูกต้อง เช่น การดาเนินการทางวินัย จะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบในกลุ่มกฎหมายและคดีซึ่ง
จะมีการร้ องขอ กดดัน หรื อไม่ผ่ านการพิจารณา จึงทาให้การตรวจสอบ การสอบสวน ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่วางไว้
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วย
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นที่เชื่อถือของข้าราชการครู หน่วยงานต่างๆ และประชาชน
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต การลงโทษทางวินัยอาจได้รับการถ้า
พฤติกรรมดังกล่าวมีมูลความจริง
4. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับข้อน
- การเสริมสร้างจิตสานึกให้ บุคลากรของโรงเรียนชลธารวิทยา รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยาอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
- เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตสานึกที่สร้างสรรค์ให้แก่ครูและบุคลากร
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากร
- ชื่นชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูและบุคลากร ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นการส่งเสริมให้
ผู้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดี

5. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนชลธารวิทยา
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนชลธารวิทยา ประจาปี พ.ศ. 2564
โรงเรียนชลธารวิทยา กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็น ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้น ตอนและระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส (ความถี่ที่จะเกิด
เหตุการณ์ Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วนาผลที่ได้ม า
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจึงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจ
ของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง ระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใด
เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
โอกาส ผลกระทบ
ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
5
5
25
(1)
ระเบียบ
2 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม
3
5
15
(2)
ระเบียบ
3 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
3
4
12
(3)
4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
2
4
8
(4)
ตามขั้นตอนและระเบียบ
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงค้นผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
ลาดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน)
ลาดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)
ลาดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน)

5. การกาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประทับซ้อน โรงเรียน
ชลธารวิทยา ประจาปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก(Extreme)
จาเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยง
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือ
ระเบียบ
ถ่ายโอนความเสี่ยง
- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ
เสี่ยงสูง (High)
เป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงมี
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวก
มาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
เสี่ยงปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
การปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นไปตาม
ควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนและระเบียบ
ต่า (Low)
6. การกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
"กิจกรมการควบคุม" หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกาหนดให้บุคลากรขององค์กร
ปฏิบัติเพื่อลดหรื อควบคุมความเสี่ย ง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตามในการดาเนินการเกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุมฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสียหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
สาหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในองค์กรอย่างเหมาะสมไม่มอบหมายให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบปฏิบัติงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ
แต่ถ้ามีความจาเป็นให้กาหนดกิจกรรมการควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สาคัญ คือ
ㆍการกาหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)
ㆍการสอบทานโดยผู้บริหาร (Management Review)
ㆍการประมวลผลข้อมูล (information Processing)
ㆍการควบคุมทางกายภาพ (Physical Control)
ㆍการมอบอานาจที่เหมาะสม (Appropriate Empowerment)
ㆍการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
ㆍดัชนีวัดผลการดาเนินงาน (Performance Indicators)
ㆍการจัดทาเอกสารหลักฐาน (Documentation)

ㆍการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างอิสระ (independent Checks on Performance)
ㆍการกาหนดสิทธิกการเข้าถึงสินทรัพย์ (Accessing Rights)
7. การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนชลธารวิทยา จะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
และได้มาตรฐาน เพื่อปกป้ององค์กรจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยง และเพื่อความสามารถในการ
ดาเนินพันธกิจขององค์กรให้ บรรลุผลสาเร็จ ไม่ใช่แค่เพียงการปกป้องสินทรัพย์สารสนเทศหรือองค์กรเพียงเท่านั้น
8. การติดตามร่องรอยความเสี่ยง
เป็นการติดตามเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุความก้าวหน้าของการดาเนินการความเสี่ยงว่าทุจริตได้
ดาเนินการไปขั้นใดบ้างแล้ว

ส่วนที่4
การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการจัดการความเสี่ยง
1. การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
2. การใช้คานิยามความเสี่ยงเพื่อให้เป็นที่เข้าใจแบบเดียวกันและใช้ร่วมกันในองค์กร
3. การปฏิบัติตามกระบวนการในการบริหรความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
5. ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการความเสี่ยง
6. การสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
7. การติดตามและการวัดผลการบริหารความเสี่ยง
8. การปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อควบคุมความเสี่ยง
9. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากร
10. การให้รางวัลจากผลสาเร็จ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่จะ
เกิดความ
เสี่ยง
1.กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

3

ผลกระทบ

5

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

25

1. ควบ คุมกากับดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากรให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การ จัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีพิเศษอย่าง
เคร่งครัด
2 . ควบคุม กากับดูแลครู
ผู้ปฏิบัตงิ าน การจัดซื้อจัด
จ้างจัดทารายงานสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง และ
เสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบ
3. ควบคุมกากับดูแลให้ครู
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ครูปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ไตรมาส2

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

ปัจจัยที่จะ
เกิดความ
เสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง
1. ควบ คุมกากับดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากรให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษอย่าง
เคร่งครัด
1. ควบคุม กากับดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับโปรงใส การ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแล
การประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้
ยึดถือ ปฏิบัติ

2. การเบิกจ่ายงบ
ประมาณที่ไม่ถูก
ต้องตามระเบียบ

3

5

15

3. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง

3

4

12

ไตรมาส2

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

ปัจจัยที่จะ
เกิดความ
เสี่ยง

4. การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

ไตรมาส2

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

3

4
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3. ควบคุม กากับ ดูแล
ให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. สงเสริมการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการ
เพื่อส่งเสริมมาตรการใน
การสร้างจิตรสานึก
รังเกียจการทุจริต

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

2

4

8

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้
ข้าราชการบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาการทุจริต
ของโรงเรียนชลธารวิทยา
อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับดูแลให้
ข้าราชการบุคลากรให้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับเรื่องการรับ
ของขวัญสินน้าใจ อย่าง
เคร่งครัด

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

ปัจจัยที่จะ
เกิดความ
เสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

3

ผลกระทบ

5

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความ
เสี่ยง

15

3. ควบคุม กากับ ดูแล
ให้ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
โรงเรียนชลธารวิทยา
4. จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม
งาน

ไตรมาส2

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

