รายงานการวิเคราะหความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทบั ซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส
ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้
ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมอื ปองกันผลประโยชน
ทับซอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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4
สวนที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา ประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใชดุลยพินจิ ใน
กระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิง้ คุณธรรมในการปฏิบัตหิ นาทีส่ าธารณะ ขาดความเปน
อิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชน
หลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนทสี่ ูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชน
ทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับ
องคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมี
ความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest :
COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันทีเ่ ปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน
ที่อาจเกิดผลประโยชนทบั ซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่ าจเกิดผลประโยชนทบั ซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบ
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน ทับซอน
การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงทีเ่ ปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัตงิ านเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน
ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวมทีเ่ กิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สง ผลตอกลยุทธทกี่ ําหนดไว และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมายกลยุทธ โครงสราง
องคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือเปน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไมสอดคลองกับขัน้ ตอน
การดําเนินการ เปนตน เนือ่ งจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงาน
เพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว
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4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนือ่ งจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือ
ความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิตกิ รรมสัญญา การรางสัญญาที่ไม
ครอบคลุมการดําเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ
1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบ ริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบ ริหารและเจาหนาที่บอยครั้งการควบคุม
กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน
2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน
ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึง่ มีอํานาจหนาทีเ่ จาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึง่ การกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูต ัวหรือไมรูตัว
ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรปู แบบทีห่ ลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ
ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูม ีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือ
บริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรบั สัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจทีเ่ ที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้
เปนการกระทําทีผ่ ิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง
ที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพือ่ ลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการ
ขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมาก
เทานั้น
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครัง้ นี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทบั ซอนทีเ่ กิดขึ้น และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให
1. การปฏิบัตริ าชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไมเพียงพอ
2. การปฏิบัตหิ นาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัตหิ นาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต
และเพือ่ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของ
เจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. เพื่อแสดงความมุง มัน่ ในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัตริ าชการของเจาหนาทีร่ ัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยาง
ที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได
4. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรบั บริการ ผูมสี วนไดสวนเสีย
และประชาชน
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สวนที่ 2
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความ
เสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทบั ซอน ไดแก
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทัง้ นี้
กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา
มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครัง้
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัตงิ านบอยครั้ง
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัตงิ านนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลําดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)

ชวงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
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ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณา
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ จัดแบง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

คะแนนระดับความ
เสี่ยง
15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

ต่ํา (Low)

1–3 คะแนน

มาตรการกําหนด

การแสดงสีสัญลักษณ

มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แตมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

สีแดง
สีสม
สีเหลือง
สีเขียว

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

ข

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ง

5

แร

น

รุ

ม

วา

ค

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทบั ซอน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
- กระบวนงานทีเ่ กี่ยวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง
- กระบวนงานทีเ่ กี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ
มีการเอื้อประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูทมี่ ีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสงผลทางลบตอ
ผูอื่นทีเ่ กี่ยวของ
2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
- การรับ – จายเงิน
- การบันทึกบัญชีรบั – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจาง และการจางบริการ
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ
- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
- การสรรหาบุคคลเขารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การเบิกจายเงินตามโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกคาตอบแทน
- การใชรถราชการ
- การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การเลื่อนและแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทาการศึกษามีวิทยฐานะทีส่ ูงขึ้น
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผปู ฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่
- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน
4) แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
(1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน
- การสงเสริมและสรางความตระหนัก การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- เผยแพรคานิยมสรางสรรคการตอตานทุจริตใหแกเจาหนาที่
- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาที่
- การสงเสริมใหผูบงั คับบัญชา เปนตัวอยางที่ดี
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(2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน
- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ ปรงใสและเปนธรรม
- การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
- จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
สรุปผลการวิเคราะหความเสีย่ งที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ประจําป พ.ศ. 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน
4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนการจัดซือ้ จัดจางไมเปนไปตามระเบียบ
2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน
3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ
4. การเอือ้ ประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ความเสี่ยง ซึง่ จะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน
ลําดับ

ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

1
2
3
4

กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ
การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน
การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ
การเอือ้ ประโยชนตอพวกพองในการจัดซือ้ จัดจาง

โอกาส ผลกระทบ
5
3
3
2

5
5
4
4

ระดับ
ความเสี่ยง
25
15
12
8

ลําดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5

(2)
(4)

(3)

2

3

ข
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ม
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4

(1)

2
1
1

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ
ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน
ลําดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน)
การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ
ลําดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)
การเอือ้ ประโยชนตอพวกพองในการจัดซือ้ จัดจาง
ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน)
จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง
และปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประจําปงบประมาณ 2561 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
มาตรการกําหนด
ปจจัยความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
- กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือถาย ไมเปนไปตามระเบียบ
โอนความเสี่ยง
- การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน
เสี่ยงสูง (High)
จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
- การเบิกจายงบประมาณ
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหอยูใน ที่ไมถูกตองตามระเบียบ
ระดับที่ยอมรับได
ปานกลาง (Medium)
ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม - การเอื้อประโยชนตอพวกพอง
ความเสี่ยง
ในการจัดซื้อจัดจาง
ต่ํา (Low)
-

12
3. แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน
ระยะเวลาดําเนินการ
โอกาสและผลกระทบ
ปจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจางไม
เปนไปตาม
ระเบียบ

มาตรการจัดการความเสีย่ ง
ผล ระดับ
โอกาส
ม.ค.
กระทบ ความ
61
เสี่ยง
5
5
25 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ และบุคลากร ให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทาง การจัดซือ้ จัดจาง
โดยวิธีพิเศษอยางเครงครัด
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบดานการ
จัดซื้อจัดจาง จัดทํารายงานสรุป
การจัดซื้อจัดจางรายไตรมาส
และเสนอใหหัวหนาสวน
ราชการรับทราบทุกครัง้
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให
เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานดานพัสดุ
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจาง รับรองถึงความ
ไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเ สนอ
งานในการจัดซื้อจัดจาง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย. พ.ค.
61 61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61
กลุมบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย
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ระยะเวลาดําเนินการ
โอกาสและผลกระทบ
ปจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

2. การใชอาํ นาจ
หนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน /
การใหและการ
รับของขวัญ
สินน้ําใจ
เพื่อหวัง
ความกาวหนา

ผล ระดับ
โอกาส
กระทบ ความ
เสี่ยง

3

5

15

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

มาตรการจัดการความเสีย่ ง

ผูรับผิดชอบ
ม.ค.
61

4. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการและบุคลากร ให
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้
จัดจาง อยางเครงครัด
1. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ บุคลากร ใหปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอยาง
เครงครัด
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ บุคลากร ใหปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
เรื่องการรับของขวัญสินน้ําใจ
อยางเครงครัด
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ และบุคลากรปฏิบัติ
ตามคูมือผลประโยชนทบั ซอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย. พ.ค.
61 61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

กลุมบริหาร
งานบุคคล
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ระยะเวลาดําเนินการ
โอกาสและผลกระทบ
ปจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
3. การเบิกจาย
งบประมาณที่ไม
ถูกตองตาม
ระเบียบ

4. การเอื้อ
ประโยชนตอ
พวกพองในการ
จัดซื้อจัดจาง

มาตรการจัดการความเสีย่ ง
ผล ระดับ
โอกาส
ม.ค.
กระทบ ความ
61
เสี่ยง
3
4
12 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจาย
การเงินและการคลัง อยาง
เครงครัด
2. ควบคุม กํากับ ดูแล
ขาราชการ และบุคลากร ให
ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับขอรองเรียน
การละเวนการปฏิบัตหิ นาที่และ
การประพฤติมิชอบ อยาง
เครงครัด
2
4
8 1. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปรงใส การเสริมสราง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
ผูรับผิดชอบ

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย. พ.ค.
61 61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61
ทุกกลุม

กลุมบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย
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ระยะเวลาดําเนินการ
โอกาสและผลกระทบ
ปจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ผล ระดับ
โอกาส
กระทบ ความ
เสี่ยง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

มาตรการจัดการความเสีย่ ง

ผูรับผิดชอบ
ม.ค.
61

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให
ขาราชการถือปฏิบตั ิอยาง
เครงครัด
2. ควบคุม กํากับ ดูแลการ
ประกาศหลักเกณฑการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับขอรองเรียน การละเวน
การปฏิบตั ิหนาที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อใหยึดถือ
ปฏิบตั ิ
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการ และบุคลากร ปฏิบตั ิ
ตามคูมือผลประโยชนทับซอน
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ดาเนินการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให
ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
เพื่อรวมสรางแนวทางและ
มาตรการในดาเนินการสราง
จิตสํานึกใหขา ราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย. พ.ค.
61 61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

16

ภาคผนวก
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คณะทํางาน
รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
****************************************************************************************
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายมรกต กลัดสอาด
นายภูริพัฒน ชาวเวียง
นายวีระชัย บุญคํามูล
นายชูวิทย สิงหโท

คณะทํางาน
1. นายศักดา จําปาหอม
2. นายอาคม สัตถาผล
3. นายบัณฑิต ไชยวงศ
4. นางพรพิมล ชินภักดี
5. นางนีรนุช ชามนอย
6. นางอนงค สิทธิมาตย
7. นางเนตรทราย จํารัสแสง
8. นาง สายสมร นามบุปผา
9. นายวิเชียร กูแกว
10. นางกรรณิการ มวงมิตร
คณะทํางานฝายเลขานุการ
1. นางณิชารัตน ภิรมยรักษ
2. นางมณีกานต เตานวม
3. นางปราณี ศรีโยธา
4. นางชวนคิด โพธิ์แหบ
5. นางสาวเพ็ญพักตร สังวิบุตร

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมนโยบายแลแผน
ผูอํานวยการกลุมบริการเงินและสินทรัพย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูอํานวยการกลุม บริหารบุคคล
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูอํานวยการกลุม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

18
การประชุม

การจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน

การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

