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โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุ ง
สานั กงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ตาบลไทรเดี่ยว อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

คานา
การดาเนินกิจกรรมเพื่อขจัดความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง เกิดขึ้นจากโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และได้ดาเนินการและกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ได้นี้ มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุงอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง

ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
ที่สูญเสียไปอาจอยูใ่ นรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระทาความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จน
นาไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวม ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบตอวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ / บุคลากร / ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial RIsk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance RIsk: C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบ
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนทีเ่ กิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต
และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of
Interest) โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชนทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล
ทางลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดหาพัสดุ
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันได้ประโยชน์
- การเบิกค่าตอบแทน
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทีใ่ ห้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วย
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง ประจาปี
พ.ศ. 2563
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็น
หลัก ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของ
หน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใด
เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
1
1
1
(1)
2 การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
1
1
1
(1)
3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
1
1
1
(1)
4 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
1
1
1
(1)
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ความ
รุนแรง
ของผล
กระทบ
(Impact)

5
4
3
2
1

(1),(2),
(3),(4)
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ลาดับ 1 (ต่า = 1 คะแนน)
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ลาดับ 1 (ต่า = 1 คะแนน)
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ลาดับ 1 (ต่า = 1 คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ 1 (ต่า = 1 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ ต่า โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง ประจาปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)
เสี่ยงสูง
(High)
ปานกลาง
(Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
-

ปัจจัยความเสี่ยง
-

-

-

ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ
- การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์
- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ 3
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แนวทางการดาเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์สว่ นรวมของโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง

- ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บารุง ได้จัดทาแผนการจักซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดและปิดประกาศ โดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

