1

รายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรือเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2

คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
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Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก
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กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำม
เป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส
ในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบผู้กระทำควำมผิด
โดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือ
ถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ประเทศอีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์
โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนิน
โครงกำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือ
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำ
รำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย
หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ
ที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร
และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง
กำรควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำ
และไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์
อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งใน
หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัท
ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจ
ที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้
เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์
หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิด
หรือนำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุ
ทำให้
1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ทำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำที่
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3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิด
โอกำสกำรทุจริต และเพื่อกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำร
กระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำมเสี่ยง
โดยกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำส
ที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข 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
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (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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ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำ
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

คะแนนระดับความ
เสี่ยง

เสี่ยงสูงมำก (Extreme)

15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)

9-14 คะแนน

ปำนกลำง (Medium)

4–8 คะแนน

ต่ำ (Low)

1–3 คะแนน

มาตรการกาหนด

การแสดงสีสัญลักษณ์

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง

สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

ความรุ่นแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ

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)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับ กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตนและกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
- กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ ำมอำนำจหน้ำที่ของตนเองเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม
คือ มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรมำปฏิบัติรำชกำร
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ
- กำรใช้ทรัพย์สินของส่วนรำชกำร
- กำรขอเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรในสังกัด
- กำรตรวจรับวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมำณ
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
- ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขำดควำมเชื่อถือในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใสใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในหน่วยงำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือผลประโยชน์ทบั ซ้อนของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประจาปี พ.ศ. 2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กำรมำปฏิบัติรำชกำร
2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ
3. กำรนำทรัพย์สินของส่วนรำชกำรมำใช้ส่วนตัว
4. กำรขอเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรในสังกัด
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง
ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน

ลาดับ
1
2
3
4

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส ผลกระทบ

กำรมำปฏิบัติรำชกำร
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ
กำรนำทรัพย์สินของส่วนรำชกำรมำใช้ส่วนตัว
กำรขอเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรในสังกัด

5
4
4
3

ความรุ่นแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5

5
5
4
4
(2)

4

(4)

(3)

3

4

ระดับ
ความเสี่ยง
25
20
16
12
(1)

3
2
1
1

2

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

5

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)
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จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรมำปฏิบัติรำชกำร
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ
กำรนำทรัพย์สินของส่วนรำชกำรมำใช้ส่วนตัว
กำรขอเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรในสังกัด

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (สูงมำก = 25 คะแนน)
ลำดับ 2 (สูงมำก = 20 คะแนน)
ลำดับ 3 (สูง = 16 คะแนน)
ลำดับ 4 (ปำนกลำง = 12 คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูงมำกและสูง
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำฉะเชิงเทรำ ประจำปีงบประมำณ 2564 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)
ปำนกลำง (Medium)
ต่ำ (Low)

มาตรการกาหนด
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
- กำรมำปฏิบัติรำชกำร
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำม
ระเบียบ
- กำรนำทรัพย์สินของส่วนรำชกำร
มำใช้ส่วนตัว

จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
- กำรขอเลื่อนวิทยฐำนะของ
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ข้ำรำชกำรในสังกัด
ระดับที่ยอมรับได้
-

-
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

1. กำรมำปฏิบัติ
รำชกำร

5

5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
25

2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ไม่เป็นไปตำม
ระเบียบ

4

5

20

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. จัดทำประกำศสำนักงำนเกี่ยวกับกำรลง
เวลำปฏิบัติงำน แจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบและถือปฏิบัติ
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรทุกคน ปฏิบัติตำมประกำศสำนักงำน
อย่ำงเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรลงเวลำ
ปฏิบัติงำน เน้นให้จัดทำรำยงำนสรุปกำรลง
เวลำปฏิบัติงำนทุกวันเสนอให้ผู้บังคับบัญชำ
ทรำบทุกวัน พร้อมทั้งสรุปเป็นรำยเดือน
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษ
อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดทำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
พัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง รับรองถึงควำมไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้
เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด
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ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
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ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
3. กำรนำทรัพย์สิน
ของส่วนรำชกำรมำ
ใช้ส่วนตัว

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. กำหนดนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำน ,มำตรกำรป้องกันกำร

ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรในหน่วยงำน ยึดถือปฏิบัติ
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำร
ต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด
3. รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรเกิดควำมตระหนักและมีจิตสำนึก
เกี่ยวกับกำรนำทรัพย์สินของส่วนรำชกำรมำ
ใช้ส่วนตัว
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น
และเสริมสร้ำงจิตสำนึกเกี่ยวกับผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม
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63

ไตรมาส 3
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63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ไตรมาส 4
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
อานวยการ
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ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
4. กำรขอเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำร
ในสังกัด

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง
12

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. กำหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน, มำตรกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนฯ , มำตรกำรป้องกันกำร
รับสินบน และมำตรกำรป้องกันกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนร่วม แจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ในหน่วยงำนทรำบและถือปฏิบัติ
2. กำหนดมำตรกำรจัดกำรข้อร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนช่องทำง
กำรร้องเรียน เพื่อเป็นกำรควบคุมกำกับ
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรไม่ให้เกิดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกร ให้ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ที่
กำหนดไว้ อย่ำงเคร่งครัด
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรรับของขวัญสินน้ำใจ อย่ำง
เคร่งครัด
5. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงำน
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