รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้ อน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทยั ธานี ชัยนาท
สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำม
มำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เพื่อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
และ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน
ำควำม เสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ ประโยชน์ส่วนบุคคลโดย
กำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ ดุลยพินิจใน
กระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็น
อิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำ ให้
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป ของ
ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส ในอนำคต
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำ ควำมผิดโดยไม่
เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษ
ทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ กำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร พัฒนำประเทศ อีก
ด้วย
โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำร วิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำง
องค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร

เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนิน
โครงกำร
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือ
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำ
รำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัยหรือ
ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ ที่ไม่
ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1.
ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของ
บุคลำกร และกำร เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
บ่อยครั้ง กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น
2.
ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำร
เปลี่ยนแปลงทำง เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้
เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น

กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ในเกณฑ์กำรประเมิน ควำมโปร่งใสในกำรด
ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) จึงได้มีกำรประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุริตในองค์กร เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน โดยมีกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีกำรด ำเนิน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อก ำหนด มำตรกำรส ำคัญในกำร
ป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิด วินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่
เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้
มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติกำร ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ อีกด้วย
2.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด ควำมคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
3. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ ผลประโยชน์ส่วนตัว
ในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง ที่ดียืนหยัดท ำในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน

ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ ควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก
ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะ
เกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ
โอกำสที่เกิด
ค ำอธิบำย มีโอกำสเกิดขึ้นเป็น
5
สูงมำก
ประจ ำ มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
4
สูง ปำน
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง มีโอกำส
3
กลำง น้อย
เกิดขึ้นน้อยครั้ง มีโอกำสเกิดขึ้น
2
น้อยมำก
ยำก
1
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร)
ระดับ
โอกำสที่เกิด
ค ำอธิบำย ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง ถูกลงโทษ
5
สูงมำก
ทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง สร้ำงบรรยำกำศในกำร
4
สูง ปำน
ทำงำนที่ไม่เหมำะสม สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำร
3
กลำง น้อย
ปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำร
2
น้อยมำก
ปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง
1
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ จำกผลคูณ
ของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละ
สำเหตุ (โอกำส ื ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ล
ำดับ 1
2
3
4

ระดับควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) ควำม
เสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ควำมเสี่ยงระดับ
ปำนกลำง (Moderate Risk : M) ควำมเสี่ยง
ระดับต่ำ (Low Risk : L)

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

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ จัดระดับ
ควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร จัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
คะแนนระดับควำมเสี่ยง
มำตรกำรก ำหนด
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง
ต่ ำ (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยง

กำรแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
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โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อลดมูลเหตุของ
โอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำม ขัดแย้งระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำร ทุจริต คือยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมำก เท่ำใดก็ยิ่งมีโอกำส
ก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนเนินขำมรัฐ ประชำนุ
เครำะห์ ในครั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร ตำมค ำสั่งโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ที่ 70/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยระดม
ควำมคิดเห็นของทีมบริหำร และผู้แทนของแต่ละกลุ่มงำนในโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ มำด ำเนินกำร
วิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Oraganizations of the Tread way
Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสำมำรถก ำหนด
มำตรกำรแนวทำงกำรป้องกันยับยั้งกำรทุจริต หรือปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบ
บ่อย อีกด้วย

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรวิเครำะห์เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้
1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชน สำธำรณชน ขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม ควำมมีจริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร ยึดมั่นในหลักธรร
มำภิบำล
เมื่อพิจำรณำโอกำส /ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ ผลกระทบของควำมเสี่ยง
ต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับควำมเสี่ยงในระดับใด ในตำรำง ควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบ
ว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ได้สรุปควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 5 ประเด็นหลัก ที่ได้จำกกำรระดมควำมคิดเห็น
ประกอบด้วย
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ
2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ถูกต้องตำมระเบียบ
3. กำรเบิกค่ำตอบแทนนอกเวลำโดยไม่ปฏิบัติงำนจริง
4. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์
5. กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำรในเรื่องส่วนตัว
3.
กำรด ำเนินกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนเนินขำมรัฐ
ประชำนุเครำะห์
1.
กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เวลำ และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำร และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเอง
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม เช่น กำรเอื้อ ประโยชน์
หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง ญำตพี่น้อง
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ องค์กร
และบุคคล
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหน้ำที่ แสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมำย ส
ำหรับตนเอง และผู้อื่น
- กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ข้อมูลของหน่วยงำนเพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

- กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มี
กำรตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
2.
โดยมี
กระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรจัดหำพัสดุไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ
- กำรเบิกค่ำตอบแทน ไม่เป็นไปตำมควำมจริงกับเอกสำรหลักฐำน
- กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนแสวงหำประโยชน์ส่วนตน
- กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน
- กำรใช้รถรำชกำร ไปงำนส่วนตัวของผู้บริหำร และบุคลำกรในหน่วยงำน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงเหมำบริกำร ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรรับ – จ่ำยเงิน โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบส ำคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐำน
- กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ ไม่เป็นไปตำมโครงกำร
- กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร โดยใช้ควำมสนิทสนมส่วนตัวมำกกว่ำผลงำน/ประสบกำรณ์
- กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่มีสิ่งของมำเพื่อให้ตรวจรับ และสิ่งของไม่ตรงกับรำยกำรสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง
3. ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม
- เกิดควำมเสียหำยสูญเสียด้ำนงบประมำณ
- เกิดควำมเสียหำยด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง
- เกิดควำมเสียหำยด้ำนระเบียบวินัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่
- เกิดควำมเสียหำยด้ำนชื่อเสียง ควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
- เกิดควำมเสียหำยด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่กระท ำผิดในทำงมิชอบ
4. แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ รังเกียจกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ ทีมบริหำร เป็นแบบอย่ำงที่ดี แก่บุคลำกร
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุ
เครำะห์
- กำรจัดโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงค่ำนิยมให้ด ำรงตน อย่ำง
มีวินัย ให้กับบุคลำกรโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์

- กำรสร้ำงควำมตระหนักร่วมกันในโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ เพื่อให้เกิดกระบวนกำร
สร้ำงสรรค์กลไกกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน
- กำรจัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรโรงเรียนเนินขำมรัฐ
ประชำนุเครำะห์ อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง
- กำรจัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำร บุคลำกร
เจ้ำหน้ำที่ในโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ที่หลำกหลำยช่องทำง
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ประจ ำปี พ.ศ.
2562
เมื่อพิจำรณำโอกำส /ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ ผลกระทบของควำมเสี่ยง
ต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับควำมเสี่ยงในระดับใด ในตำรำง ควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบ
ว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ได้สรุปควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จำกกำรระดมควำมคิดเห็น และจ ำเป็นต้องด ำเนิน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จ ำนวน
5 ประเด็นหลัก
ตำรำงที่ 1 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยขน์ทับซ้อนจำกกำรระดมควำมคิดเห็นของ
คณะท ำงำน
ล ำดับ
ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต
โอกำส ผลกระทบ
ระดับ
ล ำดับ
ควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ
5
5
25
(1)
2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ถูกต้องตำมระเบียบ
4
5
20
(2)
3. กำรเบิกค่ำตอบแทนนอกเวลำโดยไม่ปฏิบัติงำนจริง
3
4
12
(3)
4. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์
3
3
9
(4)
5. กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำรในเรื่องส่วนตัว
2
4
8
(5)

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)
5
4

(2) (1)
(5)

3

(3)
(4)

2
1

4
1

2

5

3

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ ควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ตำรำงที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ
ล ำดับ 1 (สูงมำก = 25 คะแนน)
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ถูกต้องตำมระเบียบ
ล ำดับ 2 (สูงมำก = ๒๐ คะแนน)
กำรเบิกค่ำตอบแทนนอกเวลำโดยไม่ปฏิบัติงำนจริง
ล ำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)
กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์
ล ำดับ 4 (สูง = ๙ คะแนน)
กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำรในเรื่องส่วนตัว
ล ำดับ ๕ (ปำนกลำง = ๘ คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น
3 ระดับ คือ สูงมำก สูง
และปำนกลำง โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ได้ดังนี้

ตำรำงที่ 3 ตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง จ ำแนกระดับควำมเสี่ยง
ระดับควำมเสี่ยง
มำตรกำรก ำหนด
ปัจจัยควำมเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง มีมำตรกำร - กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลดควำมเสี่ยง และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
ไม่ เป็นไปตำมระเบียบ
- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
เสี่ยงสูง (High)
ไม่ ถูกต้องตำมระเบียบ
จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง และมี - กำรเบิกค่ำตอบแทนนอกเวลำ
มำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
โดย ไม่ปฏิบัติงำนจริง
ระดับที่ยอมรับได้
- กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียก
รับ ผลประโยชน์
ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่ควรมีมำตรกำร
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของทำง
ควบคุมควำมเสี่ยง
รำชกำรในเรื่องส่วนตัว
ต่ ำ (Low)

ยอมรับควำมเสี่ยง

---

3. แผนจัดกำรควำมเสียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
่
ปัจจัยที่
โอกำสและผลกระทบ
ไตรมำส2 ระยะเวลำด ำเนินกำร
จะเกิดควำมเสยงี่ โอกำส ผล ระดับ
มำตรกำรจัดกำรควำมเสียง่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไตรมำส3
ไตรมำส4
ผูรับผิดชอบ
้
กระทบ ควำมเสยงี่
63 63 63 63 63 63 63 63 63
1. ควบคุมก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
1. กระบวนกำร
บุคลำกร เจ้ำหน้ำทีปฏิบัติตำม
่
5 5 25
มำตรกำร
จัดซือจัดจ้ำงไม่
้
เป็น
ด ำเนินกำรเพอส่
ื่ งเสริมควำมโปร่งใส
ไปตำมระเบียบ
ในกำร
จัดซือจัดจ้ำง
้
มำตรกำรป้องกันกำรรับ
สินบน
2. ควบคุมก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำม
พ.ร.บ.กำร จัดซือจัดจ้ำง
้
อย่ำง
เคร่งครัด
3. ควบคุมก ำกับ ดูแลให้
ข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่
ผูรับผิดชอบด้ำน
้
กำรจัดซือจัดจ้ำง
้
จัดทำรำยงำนสรุปผล กำรจัดซือจัด
้
จ้ำง รำยไตรมำสโดย ผูอ้ ำนวยกำร
กลุมรับรองข้อมูล
่
รำยงำน
ผูบังคับบัญชำตำม
้
ล ำดับชัน้
4. ควบคุมก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกร และเจ้ำหน้ำทีผู่ ปฏิบัติงำน
้
ด้ำน พัสดุและบุคลำกรทีเ่กียวข้องใน
่
กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง ทุกครัง้ รับรองถึง

เม.ย. พ.ค. มิ.ย
ก.ย.
ควำมไม่
เกีย่ วข้อง
สัมพันธ์ ผู้
เสนองำน
ในกำร
จัดซือจัด
้
จ้ำง
(แบบแบบ
แสดง
ควำม
บริสุทธิใ์ จ
ในกำร
จัดซือทุก
้
วิธี

ปัจจัยที่
โอกำสและผลกระทบ
ไตรมำส2 ระยะเวลำด ำเนินกำร
จะเกิดควำมเสยงี่ โอกำส ผล ระดับ
มำตรกำรจัดกำรควำมเสียง่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไตรมำส3
ไตรมำส4
ผูรับผิดชอบ
้
กระทบ ควำมเสยงี่
63 63 63 63 63 63 63 63 63
1. ควบคุมก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร
2. กำรเบิกจ่ำย
บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ ให้ปฏิบัติ
4 5 20
ตำม ระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรเงิน
งบประมำณไม่
และกำรคลัง กฎหมำย ข้อบังคับ มติ
ถูกต้องตำมระเบียบ
หลักเกณฑ์ตำมที่
ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุมก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร
บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ ให้ปฏิบัติ
ตำม มำตรกำรด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งฯ อย่ำงเคร่งครัด
1. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้ำรำชกำร
3. กำรเบิกค่ำ
และ บุคลำกร ปฏิบัติตำมระเบียบ
3 4 12
กำรเบิกจ่ำย กำรเงินและกำรคลัง
ตอบแทนนอกเวลำ
อย่ำงเคร่งครัด
โดยไม่ปฏิบัติงำนจริง
2. ควบคุมก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร
และ บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกียวกับข้อ
่
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
และกำร ประพฤติมิชอบ อย่ำง
เคร่งครัด
1. ควบคุมก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
4. กำรใช้อ ำนำจ 3 3
9
บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบนมำตรกำร
ป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์

เม.ย. พ.ค. มิ.ย
ก.ย.
กลุม่
บริหำรงำ
นเงิน
และ
สินทพรัพ
ย์

กลุม่
บริหำรงำ
นเงิน
และ
สินทพรัพ
ย์

กลุม่
อ ำนวย
กำร
กลุม่

หน้ำทีเ่รียกรับ
ผลประโยชน์

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้
ข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติตำมคูมือ
่
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียนเนินขำมรัฐ
ประชำนุเครำะห์
ปัจจัยที่
โอกำสและผลกระทบ
ไตรมำส2 ระยะเวลำด ำเนินกำร
จะเกิดควำมเสยงี่ โอกำส ผล ระดับ
มำตรกำรจัดกำรควำมเสียง่
ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไตรมำส3
ไตรมำส4
ผูรับผิดชอบ
้
กระทบ ควำมเสยงี่
63 63 63 63 63 63 63 63 63
1. จัดท ำทะเบียนควบคุมกำร
5. กำรใช้วัสดุ
เบิกจ่ำย/ ยืมใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำง
24
เคร่งครัด
8 อุปกรณ์ของทำง รำชกำรในเรือง่
2. สร้ำงจิตส ำนึก และค่ำนิยม
ส่วนตัว
ในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับ
เจ้ำหน้ำที่

เม.ย. พ.ค. มิ.ย
ก.ย.
กลุม่
บริหำรงำ
นเงิน
และ
สินทพรัพ
ย์

ส่วนที่ 3
ผลกำรจัดกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3.1 ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1. บุคลำกรเกิดควำมตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในระบบงำนหรือกำรปฏิบัติงำน โดยไม่ ตั้งใจ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงำนหรือกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
2. หน่วยงำนที่พบปัญหำควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข หรือมีกำร
ก ำหนดมำตรกำร หรือแนวทำงกำรปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในหน่วยงำน
3. เป็นฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรบริหำร และกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดปัญหำกำรทุจริต คอรัปชั่น และ
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ และมุ่งสู่องค์กรปลอด จำกกำรทุจริต
3.2 ปัญหำและอุปสรรคของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ปัญหำยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มงำนที่เกิดขึ้นในหน่วยงำน ท ำให้บำงงำน ยังมีควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภำยใต้กิจกรรม/โครงกำร
2. กำรพบปัญหำควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขที่ล่ำช้ำ ท
ำให้ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ยังคงมีกำรปฏิบัติงำนตำมแบบวิธีเดิม
3. หน่วยงำนไม่ให้ควำมส ำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหำที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลำกร หรือองค์กร จึงเกิดกำร
เพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตำมแนวทำงที่ถูกต้อง
3.3 แนวทำงปรับปรุงแก้ไขควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
1. น ำประเด็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงมำจัดท ำแผน ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
2. น ำประเด็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงมำปรับปรุง แก้ไขคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ โดยเพิ่มข้อมูลกำรเบียดบังเวลำรำชกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรใช้
วัสดุอุปกรณ์ กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของคู่มือและครอบคลุมเนื้อหำที่เกี่ยวข้องมำกขึ้น
3. ก ำหนดมำตรกำร หลักเกณฑ์ หรือแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมำกขึ้นในรำยละเอียด กำรปฏฺบัติงำนใน
ด้ำนต่ำงๆ รวมถึงก ำหนดมำตรฐำนควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุ เครำะห์ เพื่อ
เพิ่มศักยภำพของหน่วยงำน ในด้ำนควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจำกกำรทุจริต
4. เร่งด ำเนินกำรจัดประชุมให้ควำมรู้ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรทรำบในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หลักธรรมภิบำล
ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับกำรปฏิบัติงำนตำม พระรำชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
5. สร้ำงควำมตระหนัก และส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมให้

บุคลำกร ไม่โกงต่อต้ำนกำรทุจริต
6. สร้ำงเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ผ่ำนสื่อสังคม ออนนไลน์
.

ภำคผนวก

คำสั่งโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์
ที่ 70/ 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
................................................................
ด้วยโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ จะด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่ อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ของโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 และใช้ใน กำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency) เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร ปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
1. นำยศักดำ ใจตรง
ประธำนคณะกรรมกำร
2. นำงรัศมี ทองแว่น
3. นำยสมอ ทำเอื้อ
4. นำงสำวณปภัช กล้ำสำริกิจ
5. นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี
2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
1. นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี
2. นำยสมอ ทำเอื้อ
3. นำยวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม
4. นำยชำตรี ต่ำยจันทร์

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

5. นำยธีรชำติ ละเหลำ

กรรมกำร

6. นำงรัศมี ทองแว่น
7. นำงนภัชชำ ไกรสิทธิโชค

กรรมกำร
กรรมกำร

8. นำงปริญำพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม

กรรมกำร

9. นำงสำวณปภัช กล้ำสำริกิจ
10. นำงสำยฝน มำภรณ์
11. นำงสำวรัตนำ จันทรำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

12. นำงสำวสมปอง ดิษฐ์น้อย

กรรมกำร

13. นำงสำวนพมำศ แย้มเจิม

กรรมกำร

14. นำงสำวณัฐณิชำช์ บุญไว

กรรมกำร

15. นำวสำวหทัยพร มลทอง

กรรมกำร

16. นำงสำวจิรำพร เพ็งพะยม

กรรมกำร

17. นำงสำวภำวนำ สมเสียง

กรรมกำร

18. นำงสำวรุ่งทิวำ กำฬภักดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยศักดำ
ใจตรง)
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์

