รายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คานา
สำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึก ษำประถมศึกษำเพชรบูร ณ์ เขต 3 ดำเนินกำรวิเ ครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเ ครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เพื่ อ ก ำหนดมำตรกำรส ำคั ญ เร่ ง ด่ ว น เชิ ง รุ ก ในกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต กำรบริ ห ำรงำน
ที่โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ ไขปัญ หำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย
นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือป้ องกัน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำอี ก ด้ ว ย เพื่ อ บรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
1. หลักกำรและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
4
Conflict of Interest)
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
6
Conflict of Interest) สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3
3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
คณะทำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทบั ซ้อน
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อเป็น การทุ จ ริ ตคอร์รัป ชั่นประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริ การ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้ง แต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สังคม อย่างไรก็ตามท่ ามกลางผู้ที่ จ งใจกระท าความผิด ยังพบผู้ก ระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรือ่ งทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานทีอ่ าจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพั น ธกิ จ ในภาพรวมที่ เ กิ ด จากเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ แ ละเหตุ ก ารณ์ ภ ายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ
กลยุท ธ์ที่ ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุท ธ์ไม่ เ หมาะสม รวมถึงความไม่ ส อดคล้องกั นระหว่างนโยบาย
เป้ า หมายกลยุ ท ธ์ โครงสร้ า งองค์ ก ร ภาวการณ์ แ ข่ ง ขั น ทรั พ ยากรและสภาพแวดล้ อ ม อั น ส่ ง ผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
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3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถกู ต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนือ่ งจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทา
รายงานเพือ่ นามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ควำมเสี่ย งด้ำ นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบีย บ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกั บ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุม ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึง การทานิติก รรมสัญ ญา การร่างสัญ ญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อ ถือ ได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บ ริห ารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจ จัย ภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบีย บ ข้ อบัง คั บ ของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้ อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จ จริงที่ บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนัก การเมื อง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง การกระท านั้นอาจจะเกิ ดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัว
ทั้ง เจตนาและไม่เ จตนา และมี รูป แบบที่ห ลากหลายไม่ จากัดอยู่ในรูปของตั วเงินหรือทรัพย์สินเท่ านั้น แต่ร วมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้
เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
กำรวิ เ ครำะห์ ควำมเสี่ ย งเกี่ย วกั บ ผลประโยชน์ทั บ ซ้ อ น จึง หมายถึง กระบวนการวิเ คราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี สถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิ เ คราะห์ ความเสี่ย งเกี่ ยวกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนในครั้ง นี้นาเอาความเสี่ย งในด้านต่างๆ
มาดาเนิ นการวิเ คราะห์ต ามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบ ทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่
อาจเป็นเหตุทาให้
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1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต
และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริม สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อ ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ ให้เ กิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานที่ จะใช้ในการประเมิ นความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทั บซ้อน ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกำสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบำย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครัง้
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกำสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบำย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิ านบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิ านนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับ ความสาคัญในการบริห ารความเสี่ยง โดย
พิจ ารณา จากผลคู ณของระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ดความเสี่ย ง (Likelihood) กั บ ระดั บ ความรุ นแรงของผลกระทบ
(Impact)ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ลำดับ
1
2
3
4

ระดับควำมเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
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ในการวิเ คราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีก ารก าหนดแผนภูมิ ความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ ได้จาก การ
พิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

คะแนนระดับควำม
เสี่ยง
15-25 คะแนน

มำตรกำรกำหนด

กำรแสดงสีสัญลักษณ์

มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

สีแดง

เสี่ยงสูง (High)

9-14 คะแนน

มีมาตรการลดความเสี่ยง

สีสม้

ปานกลาง (Medium)

4–8 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

สีเหลือง

ต่า (Low)

1–3 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง

สีเขียว

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (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. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตน
2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การใช้เงินไม่เป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมในโครงการ
- การคัดเลือกกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ทั้งประเภทสถานศึกษา และบุคคล
- การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเอื้อประโยชน์ส่วนตน
- การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- สูญเสีย/สิ้นเปลือง งบประมาณ
- ผลการคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด และไม่เป็นธรรม
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผปู้ ฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- ใช้ทรัพยากรไม่เกิดประสิทธิภาพ
4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์
เขต 3 ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และกาหนดนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
- สร้างจิตสานึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ดารงตนอย่าง
มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมโดยการฝึกอบรมให้ความรู้
- ส่งเสริมและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการดาเนินงานในด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

7
(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น
- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การใช้เงินไม่เป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมในโครงการ
2. การคัดเลือกกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ทั้งประเภทสถานศึกษา และบุคคล
3. การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเอือ้ ประโยชน์ส่วนตน
4. การใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ความเสี่ยง ซึง่ จะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อ น
ลำดับ

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต

1

การใช้เงินไม่เป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่ายตาม
กิจกรรมในโครงการ
การคัดเลือกกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เพื่อรับ
รางวัลต่าง ๆ ทัง้ ประเภทสถานศึกษา และบุคคล
การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเอือ้ ประโยชน์ส่วนตน
การใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตน

2
3
4

4

3

ระดับ
ควำมเสี่ยง
12

3

3

9

(2)

2
3

4
2

8
6

(3)
(4)

โอกำส ผลกระทบ

ลำดับ
ควำมเสี่ยง
(1)

8

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)
5
4

(3)

3

(2)

2

(4)

(1)

1
1

2

3

4

5

โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
การใช้เงินไม่เป็นไปตามประมาณการค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม
ในโครงการ
การคัดเลือกกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ
ทั้งประเภทสถานศึกษา และบุคคล
การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเอือ้ ประโยชน์ส่วนตน
การใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

จัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ลาดับ 2 (สูง = 9 คะแนน)
ลาดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน)
ลาดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี ดังนี้
เ

ระดับควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

มำตรกำรกำหนด
-

ปัจจัยควำมเสี่ยง
-

เสี่ยงสูง (High)

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
การใช้เงินไม่เป็นไปตามประมาณ
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน การค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมใน
ระดับที่ยอมรับได้
โครงการ

เสี่ยงสูง (High)

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
การคัดเลือกกิจกรรมการประกวด
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน แข่งขัน เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ทั้ง
ระดับที่ยอมรับได้
ประเภทสถานศึกษา และบุคคล
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเอือ้
ความเสี่ยง
ประโยชน์ส่วนตน
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม การใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทาง
ความเสี่ยง
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
-

ปานกลาง (Medium)
ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดควำมเสี่ยง
1. การใช้เงินไม่
เป็นไปตามประมาณ
การค่าใช้จ่ายตาม
กิจกรรมในโครงการ

ระยะเวลำดำเนินกำร

โอกำสและผลกระทบ
โอกำส

ผล
กระทบ

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

4

3
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มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมในโครงการอย่าง
เคร่งครัด

ไตรมำส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมำส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมำส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่มใน
สพป.
เพชรบูรณ์
เขต 3

2. ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานการดาเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม
3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการ
ใช้เงินราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.การคัดเลือก
กิจกรรมการ
ประกวด แข่งขัน
เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ
ทั้งประเภท
สถานศึกษา และ
บุคคล

3

3
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1.ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกอย่างเคร่งครัด
2.แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก
3.ปลูกฝัง เสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากร
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ

ทุกกลุ่มใน
สพป.
เพชรบูรณ์
เขต 3

11
ปัจจัยที่
จะเกิดควำมเสี่ยง

ระยะเวลำดำเนินกำร

โอกำสและผลกระทบ
ผล
โอกำส
กระทบ

3. การใช้ความ
สัมพันธ์ส่วนตัว
เอื้อประโยชน์
ส่วนตน

2

4

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
8

4. การใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ของทาง
ราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

3

2

6

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ไตรมำส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมำส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมำส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ

1.ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ
ป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด
2.ปลูกฝังจิตสานึกให้บุคลากรไม่ทนต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

ทุกกลุ่มใน
สพป.
เพชรบูรณ์
เขต 3

1. ควบคุม กากับ ตรวจสอบ การใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
2. ปลูกฝังจิตสานึกให้บุคลากรไม่ทนต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทุกกลุ่มใน
สพป.
เพชรบูรณ์
เขต 3
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คณะทำงำน
1. นายสันติชัย บัวทอง

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3
2. นายสมหมาย ถาวรกูล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
3. นางสุนันท์ บัวเทศ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
6. นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7. นางปาริชาติ เข่งแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
8. นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
9. นางอัจฉรา สายคุณากร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
10. นางสาวสุกญ
ั ญา กวยทอง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
11. นางสาวศิริพรรณ จงดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
12. นางสุภัสสรา ทองหาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน
13. นางจุฑารัตน์ ศรีเอี่ยม
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
14. นายสิทธิกร บัวทอง
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
15. นางสาวกัญญารัตน์ ทองจันดา
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

