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การประเมินความเสี่ยง การทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๕
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
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คํานํา
โรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ดํา เนินการวิ เคราะห์ค วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งาน โดยวิ เคราะห์
ความเสี่ย งเกี่ย วกั บการปฏิ บั ตงิ านที่อาจเกิ ดผลประโยชน์ ทับ ซ้ อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)เพื่อ กําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้ า หน้ า ที่รั ฐที่
เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนํา ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ ไ ด้
นี้มากํา หนดเป็ นคู่ มือป้องกันผลประโยชน์ ทับ ซ้อนสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอี กด้ วย เพื่ อบรรลุ เป้า หมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

3

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนํา

๑

๑. หลักการและเหตุผล

๑

๒. วัตถุประสงค์

๓

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for

๔
๔

Conflict of Interest)
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for

๖

Conflict of Interest) โรงเรียนวัดหนองกรด
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๑. หลักการและเหตุผล
การมี ผลประโยชน์ทั บซ้ อนถือเป็ นการทุจ ริต คอร์ รัป ชั่นประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ นการแสวงหา ประโยชน์
ส่ว นบุ ค คลโดยการละเมิ ด ต่อกฎหมายหรือจริย ธรรมด้ วยการใช้ อํา นาจในตํ าแหน่ง หน้า ที่ ไปแทรกแซง การ ใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จนทําให้เกิดการละทิง้ คุณธรรมในการปฏิบัตหิ น้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็ นอิ สระ ความเป็นกลาง และความเป็ นธรรม จนส่ง ผลกระทบต่ อประโยชน์สาธารณะของส่ วนรวม
และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจ
อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุ ณค่ าอื่ น ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ทจี่ งใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทํา
ความผิ ดโดยไม่เจตนาหรื อไม่มีค วามรู้ ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํ านวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่ าวหาร้ องเรีย นเรื่อง
ทุจ ริ ต หรือถู กลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน หรือความขั ดแย้ งกั นระหว่า งผลประโยชน์ ส่ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจ จุ บันที่ เป็ นบ่ อ
เกิดของปัญ หาการทุจริ ตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยั งสะท้อนปัญ หาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
โรงเรี ย นประถมศึ กษาธรรมศาสตร์ ดํา เนิ นการวิ เคราะห์ค วามเสี่ย งเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งานที่อาจเกิ ด
ผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิ เคราะห์ ความเสี่ ยง หมายถึง กระบวนการวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงที่เป็นระบบในการบริห ารปัจ จั ย
และควบคุ มกระบวนการปฏิ บั ติง านเพื่ อลดมูลเหตุ ของโอกาสที่ จะทํา ให้ เกิ ด ความเสี ยหายจาก การปฏิบั ติ งา น
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ ยงด้ านกลยุท ธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึ ง ความเสี่ ยงเกี่ย วกับ การบรรลุเป้า หมาย และ
พันธกิ จในภาพรวมที่ เกิด จากเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ ส่งผลต่อ กลยุท ธ์ที่กําหนดไว้
และการปฏิ บัติ ต ามแผนกลยุ ทธ์ ไม่ เหมาะสม รวมถึ งความไม่ สอดคล้องกั นระหว่า งนโยบาย เป้ า หมายกลยุท ธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร
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๒. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรื อผล
การปฏิบั ติง าน โดยความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้ นเป็น ความเสี่ ยงเนื่ องจากระบบงานภายในขององค์ กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้ อมูล ส่ง ผลต่อประสิทธิ ภาพประสิทธิ ผลในการดําเนิ น
โครงการ
๓. ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial Risk: F) เป็ นความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริห ารการเงินที่ ไม่ถูกต้อง ไม่ เหมาะสม ทํ าให้ขาดประสิทธิ ภาพ และไม่ ทันต่อสถานการณ์
หรื อ เป็ นความเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การเงินขององค์ การ เช่ นการประมาณการงบประมาณไม่ เพี ย งพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิ เคราะห์ การวางแผน การควบคุ ม
และการจัดทํา รายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ย บต่ า งๆ โดยความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ด ขึ้ นเป็ นความเสี่ ยง เนื่องจากความไม่ ชัด เจน ความไม่ ทั นสมั ย
หรือความไม่ ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้อบังคั บต่า งๆ รวมถึงการทํ านิ ติกรรมสั ญญา การร่ างสัญ ญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑) ปั จจั ยภายใน เช่ น นโยบายของผู้ บริ ห าร ความซื่อสัต ย์ จริย ธรรม คุ ณ ภาพของบุค ลากร และการ
เปลี่ ยนแปลงระบบงานความเชื่ อถือได้ ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ ยนแปลงผู้ บริ หารและเจ้ า หน้ าที่ บ่อยครั้ ง
การควบคุม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒) ปั จจัยภายนอก เช่ น กฎหมาย ระเบีย บ ข้ อบัง คับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุ คคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนั กงานบริ ษั ท หรือผู้ บริ ห ารซึ่ งมี อํา นาจหน้ าที่ เจ้ าหน้ า ที่ของรั ฐ ปฏิบั ติ ห น้า ที่ ในตํ าแหน่ง หน้า ที่ ที่ บุ คคล นั้ น
รับ ผิ ด ชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่ อประโยชน์ ส่ว นรวม ซึ่ง การกระทํ านั้ นอาจจะเกิ ด ขึ้ นอย่ า งรู้ตั ว หรื อไม่ รู้ ตั ว
ทั้งเจตนาและไม่ เจตนา และมีรู ปแบบที่ห ลากหลายไม่ จํา กัดอยู่ในรูป ของตัว เงินห รือทรัพ ย์สินเท่ านั้ น แต่รวมถึ ง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ ในรูปตั วเงินหรื อทรัพย์ สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้ง พรรคพวกเข้ าไปดํารงตํ าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการทีบ่ ุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ ตัดสินใจให้ ญาติพี่ น้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุค คลนั้ นขาด
การตัด สินใจที่ เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลั ก ผลเสี ยจึงเกิ ดขึ้นกั บประเทศชาติ การกระทํ า
แบบนี้ เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบตั ิงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิ ด ความเสี ย หาย
จากการปฏิบั ติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัด แย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ การทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ห รือสภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจ ริ ต
มากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดําเนินการ
วิเคราะห์ ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อนของโรงเรี ยนวัดหนองกรด การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให้
๑. การปฏิ บัติ ราชการตามอํา นาจหน้า ที่ของข้า ราชการเป็ นไปในลั กษณะที่ขาดหรื อมี ควา มรับ ผิด ชอบ
ไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าทีไ่ ปในทางทีท่ ่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคณ
ุ ธรรมความมีจริย ธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุ จ ริต และเพื่ อ
กํา หนดมาตรการหรื อแนวทางการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญ หาการทุ จริ ต ประพฤติ มิ ชอบ การกระทํา ผิ ดวิ นัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้า ง สื บทอดวั ฒนธรรมสุ จริต และแสดงเจตจํา นงสุจริ ตในการบริหารราชการให้เกิ ด ความคิ ด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่ อตรวจสอบการบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ ร าชการของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ไม่ ใ ห้ เกิ ด การแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตั วในตํา แหน่ งหน้ าที่ อันมิค วรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ ยึด มั่ นในคุณ ธรรมจริ ย ธรรม เป็ น
แบบอย่าง ที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นศรัท ธาต่ อการบริห ารราชการแผ่นดินแก่ ผู้รั บบริการ ผู้ มีส่วนได้ส่ว นเสี ย และ
ประชาชน

๔

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับความเสี่ยง
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทีจ่ ะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คําอธิบาย

๕

สูงมาก

๔

สูง

มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

๓

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง

๒

น้อย

มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

๑

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา

มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดําเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คําอธิบาย

๕

สูงมาก

๔

สูง

๓

ปานกลาง

๒

น้อย

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

๑

น้อยมาก

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม

๕

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับ

ระดับความเสี่ยง

ช่วงคะแนน

๑

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)

๑๕-๒๕ คะแนน

๒

ความเสียงระดับสูง (High Risk : H)

๙-๑๔ คะแนน

๓

ความเสียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)

๔-๘ คะแนน

๔

ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสียงสูงมาก (Extreme)

คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด
๑๕-๒๕ คะแนน

มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)

๙-๑๔ คะแนน

มีมาตรการลดความเสี่ยง

สีส้ม

ปานกลาง (Medium)

๔-๘ คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

สีเหลือง

ต่ำ (Low)

๑-๓ คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง

สีเขียว

๖

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

3

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มโี อกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดลุ ยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ
ต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้ อน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การรับของขวัญ
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีไ่ ม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ การย้ายข้าราชการ

๗

- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- การใช้ไฟฟ้า ประปา ในโรงเรียน
-การใช้วัสดุโรงเรียน
- ฯลฯ
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัตใิ ช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ รังเกียจการทุจริ ต
ทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
- การส่งเสริมให้มีความตระหนักและปฏิบัตหิ น้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ ทั บซ้ อน
- จัดโครงการสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมทีอ่ าจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- จัดทํามาตรการเพื่อป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อหน่วยงาน
- จัดตั้งคณะทางานส่งเสริมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- การตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ นผล และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรโรงเรี ย น
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๘

สรุปผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน โรงเรียนประถมศึก ษาธรรมศาสตร์ ประจําปี
๒๕๖๕
โ ร ง เ รี ย น
ธรรมศาสตร์ กํ า หนด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ดังนี้

5

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
ความ เสี่ ย งที่ เกี่ ย วกั บ
จํานวน ๓ ประเด็นหลั ก

๑. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ ม่ถูกต้องตามระเบียบ
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของ แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง

ลำดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ

ลําดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

๑

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว

๔

๓

๑๒

(๑)

๒

การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ ม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ

๓

๓

๙

(๒)

๓

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน และระเบียบ

๒

๔

๘

(๓)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

๙

4

(3)

3

(2)

(1)

3

4

2
1
1

2
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ลําดับ ๑ (สูงมาก = ๑๒ คะแนน)

การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ ม่ถูกต้องตามระเบียบ

ลําดับ ๒ (สูงมาก = ๙ คะแนน)

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และ
ระเบียบ

ลําดับ ๓ (สูง = ๘ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และ
ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์มีดงั นี้
ระดับความเสี่ยง

มาตรการกําหนด

ปัจจัยความเสี่ยง

๑๐

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่าย
โอนความเสียง

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว

เสี่ยงสูง (High)

จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมี
การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ ม่ถูกต้อง
มาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับ ตามระเบียบ
ที่ยอมรับได้

ปานกลาง (Medium)

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน และระเบียบ

ต่ำ (Low)

-

-

๑๑

3. แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
๑.การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการเพื่อ

โอกาสและผลกระทบ

กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

๓

๑๒

ผล
โอกาส
๔

ประโยชน์ส่วนตัว

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

มาตรการจัดการความเสีย่ ง
ม.ค.
๖๕
๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบตั ิตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียน

ก.พ.
๖๕

ไตรมาส 3
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๖๕ ๖๕ ๖๕

ไตรมาส 4
มิ.ย.
๖๕

ก.ค.
๖๕

ส.ค.
๖๕

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
๖๕
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ

๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มอื
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียน
๓. ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ

๓

๓

๙

๑.ควบคุม กับกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด
๒.ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ

๑๒

๓.การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน และระเบียบ

๒

๔

๘

๑. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
๓. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตาม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่ วถึงมากยิ่งขึน้
เพื่อ ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการ สร้างจิตสํานึก
ให้ข้าราชการรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายงาน
บริหารงานทั่วไป

