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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย
นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น กำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพรำะเป็ น กำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส
ในอนำคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สั งคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ ที่จงใจกระทำควำมผิ ด ยังพบผู้ กระทำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพั น ธกิ จ ในภำพรวมที่ เ กิ ด จำกเปลี่ ย นแปลงของสถำนกำรณ์ แ ละเหตุ ก ำรณ์ ภ ำยนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ
กลยุ ทธ์ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบั ติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่ส อดคล้ อ งกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ ำ หมำยกลยุ ท ธ์ โครงสร้ ำ งองค์ ก ร ภำวกำรณ์ แ ข่ ง ขั น ทรั พ ยำกรและสภำพแวดล้ อ ม อั น ส่ ง ผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนิน
โครงกำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือ
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำ
รำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
4. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย
หรื อควำมไม่ครอบคลุ มของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรมสั ญญำ กำรร่ำงสั ญญำ
ที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร
เปลี่ ย นแปลงระบบงำนควำมเชื่ อถื อได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ ยนแปลงผู้ บริ ห ำรและเจ้ำ หน้ ำที่บ่ อยครั้ ง
กำรควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น
2) ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น กฎหมำย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทำงรำชกำร กำรเปลี่ ย นแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ ทับซ้ อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรื อข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ ว่ำจะเป็นนักกำรเมือ ง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคล
นั้ น รั บ ผิ ดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่ ว นรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว หรือไม่ รู้ตัว
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรู ปแบบที่ห ลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัว เงินหรือทรัพย์สิ นเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้
เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จึ ง หมำยถึ ง กระบวนกำรวิ เ ครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะทำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้ น ำเอำควำมเสี่ ย งในด้ ำ นต่ ำ งๆ
มำด ำเนิ น กำรวิ เ ครำะห์ ต ำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัย
เสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
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พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุ จริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อกำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้ รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำมเสี่ยง
โดยก ำหนดเกณฑ์ ก ำรประเมิ น มำตรฐำนที่ จ ะใช้ ใ นกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง ด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

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

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
จำกผลคู ณ ของระดั บ โอกำสที่ จ ะเกิ ด ควำมเสี่ ย ง (Likelihood) กั บ ระดั บ ควำมรุ น แรงของผลกระทบ (Impact)
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)
ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)
ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
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ในกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ
จัดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร จัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ปำนกลำง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง
ต่ำ (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยง

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (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

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำร
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องในกำรใช้รถยนต์ของทำงรำชกำรรำชกำร
-กระบวนกำรจัดสรรงบประมำณ
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรรับ – จ่ำยเงิน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร
- กำรกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ
- กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร
- กำรจัดหำพัสดุ
- กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ
- กำรเบิกค่ำตอบแทน
- กำรใช้รถรำชกำร
- ฯลฯ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมำณ
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. มีกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงำนไปใช้ส่วนตัว
2. กำรจัดสรรงบประมำณ
3. กำรใช้เวลำรำชกำรบำงส่วนไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
4. กำรใช้รถรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เมื่อพิจ ำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จ ะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง
ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน

ลาดับ
1
2
3
4

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

ระดับ
ความเสี่ยง
6
2
1
1

โอกาส ผลกระทบ

กำรใช้รถรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
กำรใช้เวลำรำชกำรบำงส่วนไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงำนไปใช้ส่วนตัว
กำรจัดสรรงบประมำณในสำนักงำน

2
1
1
1

3
2
1
1

ลาดับ
ความเสี่ยง
(2)
(1)
(1)
(1)

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5
4
3
2
1

(1)
(2)

(3)

(4)

1

2

3

4

5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สำมำรถสรุ ป กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งและจั ด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ของควำมเสี่ ย งด้ ำ น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

11
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรใช้รถรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (ปำนกลำง = 6 คะแนน)

กำรใช้เวลำรำชกำรบำงส่วนไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ลำดับ 2 (ต่ำ = 1 คะแนน)

กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงำนไปใช้ส่วนตัว

ลำดับ 3 (ต่ำ = 1 คะแนน)

กำรจัดสรรงบประมำณในสำนักงำน

ลำดับ 4 (ต่ำ = 1 คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ ปำนกลำง และต่ำ
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจำปีงบประมำณ 2561 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ปำนกลำง (Medium)
ต่ำ (Low)

มาตรการกาหนด
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
-

ปัจจัยความเสี่ยง
- กำรใช้รถรำชกำรเพื่อประโยชน์
ส่วนตน
-กำรใช้เวลำรำชกำรบำงส่วนไปใช้
ในเรื่องส่วนตัว
-กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงำน
ไปใช้ส่วนตัว
-กำรจัดสรรงบประมำณใน
สำนักงำน

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องที่ 1
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

1. การใช้รถ
ราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

2

3

6

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์และแนวทำงอย่ำง
เคร่งครัด
2. กำหนดมำตรกำรในกำรใช้รถ
รำชกำรของหน่วยงำน ดังนี้
2.1 ให้ผู้ขอใช้รถรำชกำรจัดทำ
บันทึกกำรขอใช้รถรำชกำรทุกครั้ง
2.2 มีกำรบันทึกเลขไมล์รถยนต์
ของทำงรำชกำร
2.3 มอบหมำยให้พนักงำนขับ
รถยนต์เป็นผู้ขับ
2.4 จัดทำประวัติกำรซ่อมบำรุง
3. สร้ำงจิตสำนึก ปลูกฝังค่ำนิยม
คุณธรรม จริยธรรม ในกำรต่อต้ำน
กำรทุจิตคอร์รัปชันในหน่วยงำน

ไตรมาส 2
ม.ค.
60

ก.พ.
60

ไตรมาส 3
มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

ไตรมาส 4
มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

ผู้รับผิดชอบ

กลุม่
อานวยการ

13
แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องที่ 2
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

2. การใช้เวลา
บางส่วนไปใช้ใน
เรื่องส่วนตัว

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1

2

2

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ/แนวปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลกำรลงเวลำ
มำปฏิบัติรำชกำร
3. ควรมีสมุดบันทึกควบคุม
ในกำรไปรำชกำร
3. สร้ำงจิตสำนึก ปลูกฝังค่ำนิยม
คุณธรรม จริยธรรม ในกำรต่อต้ำน
กำรทุจิตคอร์รัปชันในหน่วยงำน

ไตรมาส 2
ม.ค.
60

ก.พ.
60

ไตรมาส 3
มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

ไตรมาส 4
มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

ผู้รับผิดชอบ

กลุม่
บริหารงาน
บุคคล
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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องที่ 3
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

3. การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของ
สานักงานไปใช้
ส่วนตัว

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1

1

1

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ เรื่องกำรเบิกวัสดุ
อุปกรณ์สำนักงำนไปใช้อย่ำง
เคร่งครัด
2. มีมำตรกำรในกำรเบิก-จ่ำยวัสดุ
3. สร้ำงจิตสำนึก ปลูกฝังค่ำนิยม
คุณธรรม จริยธรรม ในกำรต่อต้ำน
กำรทุจิตคอร์รัปชันในหน่วยงำน

ไตรมาส 2
ม.ค.
60

ก.พ.
60

ไตรมาส 3
มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

ไตรมาส 4
มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

ผู้รับผิดชอบ

กลุม่
บริหารงาน
การเงิน
และ
สินทรัพย์

15
แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องที่ 4
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

4. การจัดสรร
งบประมาณใน
หน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1

1

1

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์และแนวทำงอย่ำง
เคร่งครัด
2. สำรวจควำมต้องกำร
3. จัดทำบัญชีควำมจำเป็นก่อน-หลัง
4. จัดสรรตำมบัญชี
5. สร้ำงจิตสำนึก ปลูกฝังค่ำนิยม
คุณธรรม จริยธรรม ในกำรต่อต้ำน
กำรทุจิตคอร์รัปชันในหน่วยงำน

ไตรมาส 2
ม.ค.
60

ก.พ.
60

ไตรมาส 3
มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

ไตรมาส 4
มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

ผู้รับผิดชอบ

กลุม่
นโยบาย
และแผน

ภาคผนวก
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คณะทำงำน
ที่ปรึกษำ
1. นำยประสิทธิ์ หนูกุ้ง
2. นำยสุรินทร์ บัวงำม
3. นำยวัฒชัย วรรณพิรุณ
4. นำยสิทธิศักดิ์ ทองคำ
5. ว่ำที่ ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์
6. นำงสริษำ แสงอุทัย

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 1
ปฏิบัติรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คณะทำงำน
1. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
2. ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด
ผู้รวบรวม/จัดพิมพ์
1. นำงสำวไพลิน เกตุธิโภค ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2. นำงสำวจำรุวรรณ ปัจจุ้ย นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

