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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริก าร ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สั งคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ ที่จงใจกระทาความผิ ด ยังพบผู้ กระทา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับ ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภ ายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
และการปฏิบั ติ ต ามแผนกลยุ ท ธ์ ไ ม่เ หมาะสม รวมถึ ง ความไม่ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่ า งนโยบาย เป้ า หมายกลยุ ท ธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทา
รายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรื อความไม่ครอบคลุ มของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสั ญญา
ทีไ่ ม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ ย นแปลงระบบงานความเชื่ อถือ ได้ข องระบบสารสนเทศ การเปลี่ ยนแปลงผู้ บ ริห ารและเจ้ าหน้าที่ บ่อยครั้ ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2)ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รั บ ผิ ด ชอบอยู่ และส่ ง ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม ซึ่ ง การกระท านั้ น อาจจะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรู้ ตั ว หรื อ ไม่ รู้ ตั ว
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรู ป แบบที่ห ลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัว เงินหรือทรั พย์สิ นเท่านั้นแต่รวมถึ ง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้
เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเ คราะห์ค วามเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึง หมายถึง กระบวนการวิ เคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้ น าเอาความเสี่ ย งในด้ า นต่ างๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้ อนนี้ จะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุทาให้
1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต
และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน

๔

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง
โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
ช่วงคะแนน
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
15-25 คะแนน
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
9-14 คะแนน
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4-8 คะแนน
4
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)
1-3 คะแนน

๕
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

คะแนนระดับความ
เสี่ยง
15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

ต่า (Low)

1–3 คะแนน

มาตรการกาหนด

การแสดงสีสัญลักษณ์

มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

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

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- กระบวนงานการจัดสรรงบประมาณโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
- การยืมเงินของราชการ
- การไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
- การขออนุญาตไปต่างประเทศ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
- การใช้รถราชการ
- การไปราชการเพื่อนิเทศโรงเรียน
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่
- เผยแพร่ค่านิยมที่สร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน
- ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- แจ้งเวียนเจตจานงการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ ให้ยึดถือและแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน
- การอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แก่
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ผู้บริหารสถานศึกษา
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม มาตรการป้องกันการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1 ประจาปี พ.ศ. 256๔ จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การนาข้อมูลของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่ประโยชน์หรืออื่นใด
๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ ไม่มีความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม ทาให้เกิดการกระทาผิดได้ง่าย โดยอ้างว่าไม่รู้ระเบียบด้านการเงิน พัสดุ และอื่นๆ
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น รถยนต์ วัสดุสานักงาน กระแสไฟฟ้า

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

1

การนาข้อมูลของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่ง
ตอบแทนที่ประโยชน์หรืออื่นใด
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
บรรจุแต่งตั้งใหม่ ไม่มีความรู้ด้านวินัย คุณธรรม
และจริยธรรม ทาให้เกิดการกระทาผิดได้ง่าย โดย
อ้างว่าไม่รู้ระเบียบด้านการเงิน พัสดุ และอื่นๆ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์
ส่วนตน

2
3

4

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

5

ลาดับ
ความเสี่ยง
(๑)
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สามารถสรุ ป การวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การนาข้อมูลของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่
ประโยชน์หรืออื่นใด
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ ไม่มีความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ทาให้เกิดการ
กระทาผิดได้ง่าย โดยอ้างว่าไม่รู้ระเบียบการเงิน พัสดุ และอื่นๆ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูง = ๒๐ คะแนน)
ลาดับ 2 (สูง = ๑๒ คะแนน)
ลาดับ 3 (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
ลาดับ 4 (ปานกลาง = ๓ คะแนน)

จากตารางวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง สามารถจ าแนกระดั บ ความเสี่ ย ง ออกเป็ น ๓
ระดั บ คื อ สู ง
ปานกลางและต่า โดยสามารถสรุ ปข้อมูลการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 256๔ มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

มาตรการกาหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

ปานกลาง (Medium)

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง

ต่า (Low)

ยอมรับความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
นาข้อมูลลับของหน่วยงานไป
เปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนในรูป
เงินหรือประโยชน์อื่นใด
-การตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ออกมาใช้บังคับใหม่
ทาให้ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจ
แนวทางปฏิบัติงาน
-ไม่มีความรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ขาดการ
ตรวจสอบ แนะนาแนวทางปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง
-ไม่มคี วามรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัย
คุณธรรมและจริยธรรม และอื่นๆ
ในงานราชการ
-ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน เช่น รถยนต์วัสดุ
สานักงาน กระแสไฟฟ้า

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๙
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. การนาข้อมูลของ
หน่วยงานไปเปิดเผย
เพื่อรับสิ่งตอบแทน
ในรูปเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใด

๕

๔

๒๐

๑.ควบคุม กากับดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศเจตจานงใน
การบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา คู่มือผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด
๒.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควบคุมดู กากับ
ดูแล เฝ้าระวัง สังเกต ตรวจสอบข้าราชการ
และบุคลากรอย่างเข้มงวด ตลอดเวลา

2.การปฏิบัติงานของ

3

เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนและ
ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง

๔

๑๒

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทารายงานสรุปราย
ไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้างและให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ
๔. จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน
และพัสดุ
๕. จัดกิจกรรมตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด
๖. จัดโครงการดาเนินการทางวินัยและพัฒนา
ความรู้ด้านปราบปรามการทุจริตฯ

ต.ค.
๖๓

พ.ย.
๖๓

ธ.ค.
๖๓

ม.ค.
๖๔

ก.พ.
๖๔

มี.ค.
๖๔

เม.ย.
๖๔

พ.ค.
๖๔

มิ.ย.
๖๔

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์
และทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

๑๐
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3. ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ ไม่มี
ความรู้ด้านวินยั
คุณธรรมและ
จริยธรรม ทาให้เกิด
การกระทาผิดได้ง่าย
โดยอ้างว่าไม่รู้
ระเบียบด้านการเงิน
พัสดุ และอื่นๆ

๒

๔

4. การใช้ทรัพย์สิน

๑

ของทางราชการ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

ระดับ
ความ
เสี่ยง
๘

ระยะเวลาดาเนินการ
มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการครู และ
บุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างเคร่งครัด
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณ

ระเบียบด้านการเงิน พัสดุ และอื่นๆ ในงาน
ราชการที่ต้องใช้ปฏิบัติงาน
๓. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศ
ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

๓

๓

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบการขอใช้รถราชการ และการ
เบิกเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง โดยถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. จัดกิจกรรมคุณธรรมนาใจสู่องค์กรคุณภาพ
๔. โครงการรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ต.ค.
6๓

พ.ย.
6๓

ธ.ค.
๖๓

ม.ค.
6๔

ก.พ.
6๔

มี.ค.
6๔

เม.ย.
6๔

พ.ค.
6๔

มิ.ย.
6๔

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาและ
บุคลากรทาง
การศึกษาและทุก
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอานวยการและ
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
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fl1~'Vl'U~€J1\J1f1'lli~G'I\l~'VI~€JLU1'V1lJ1V
"lJm€J\l~fl1
,

tv. fl11~baEl.:J1I1'Ufl1'athLil'lN1'U
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