รายงานการวิเคราะห์ ความเสี ยงเกียวกับการปฏิบัติงาน
ทีอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้ อน
สํ านักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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คํานํา
สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1 ดํ าเนินการวิ เคราะห์ความเสี ยง
เกียวกั บการปฏิบ ั ติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ท ั บซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี ยงเกี ยวกั บการปฏิบ ั ติงานทีอาจเกิ ด
ผลประโยชน์ท ั บซ้อน ตามมาตรฐานCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เพือกํ าหนดมาตรการสําคั ญเร่ งด่วน เชิงรุ กในการป้ องกั นการทุจริ ต การบริ หารงานทีโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปั ญหาการกระทํ าผิดวิ น ัยของเจ้ าหน้าทีรัฐทีเป็ นปั ญหาสําคั ญและพบบ่อย นอกจากนี
ยั งนําความเสี ยงเกียวกับการปฏิบ ั ติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ทั บซ้อนทีได้นี มากํ าหนดเป็ นคู่มือองกั
ป้ น
ผลประโยชน์ท ั บซ้อน สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาอีกด้ วย เพือบรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการ
ป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
27กุมภาพั นธ์ 2561
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สารบัญ
หน้ า
คํานํา
สารบัญ
ส่ วนที 1 บทนํา
1. หลั กการและเหตุผล
2. วั ตถุประสงค์
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ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ ความเสี ยงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน
1. การวิ เคราะห์ความเสี ยงด้านผลประโยชน์ท ั บซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest)
2.การวิเคราะห์ความเสี ยงด้านผลประโยชน์ท ั บซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest)
สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
3. แผนจั ดการความเสี ยงป้ องกันผลประโยชน์ทั บซ้อน
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ส่ วนที 3 ภาคผนวก
คณะทํ างานวิ เคราะห์ความเสี ยงด้ านผลประโยชน์ทั บซ้อน

15

4

ส่ วนที 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ท ั บซ้อนถือเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชั นประเภทหนึ ง เพราะเป็ นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรื อจริ ยธรรมด้วยการใช้อ ํ านาจในตํ าแหน่ งหน้าทีไปแทรกแซง
การใช้ ดุลยพินิจในกระบวนการตั ดสิ นใจของเจ้ าหน้าทีของรัฐ จนทํ าให้เกิดการละทิ งคุณธรรมในการปฏิบ ั ติหน้าที
สาธารณะ ขาดความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง และความเป็ นธรรม จนส่ งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่ วนรวม และทํ าให้ผลประโยชน์หลั กขององค์ กร หน่ วยงาน สถาบั นและสังคมต้ องสู ญเสี ยไป โดยผลประโยชน์ที
สู ญเสี ยไปอาจอยู่ในรู ปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็ นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั งแต่ระดั บองค์กรจนถึงระดั บสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู ้ ทีจงใจกระทํ า
ความผิด ยั งพบผู ้ กระทํ าความผิดโดยไม่เจตนาหรื อไม่มีความรู ้ในเรื องดั งกล่าวอีกเป็ นจํ านวนมาก จนนําไปสูารถู
่ก ก
กล่าวหาร้ องเรี ยนเรื องทุจริ ตหรื อถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทั บซ้อน หรื อความขัดแย้ งกั นระหว่ าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็ นประเด็นปั ญหาทางการบริ หาร
ภาครัฐในปั จจุบ ั นทีเป็ นบ่อเกิดของปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบในระดั บทีรุ นแรงขึ น และยั งสะท้อนปั ญหาการ
ขาดหลั กธรรมาภิบาลและเป็ นอุปสรรคต่อการพั ฒนาประเทศ อีกด้ วย
สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1 ดํ าเนินการวิ เคราะห์ความเสี ยง
เกียวกั บการปฏิบ ั ติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ท ั บซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี ยงเกียวกั บการปฏิบั ติงานทีอาจเกิด
ผลประโยชน์ท ั บซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็ นกรอบการวิ เคราะห์ความเสี ยงเกียวกับผลประโยชน์ ทั บซ้อน
การวิเคราะห์ ความเสี ยงหมายถึง กระบวนการวิ เคราะห์ความเสียงทีเป็ นระบบในการบริ หารปั จจั ย
และควบคุมกระบวนการปฏิบ ั ติงานเพือลดมูลเหตุของโอกาสทีจะทํ าให้เกิดความเสี ยหายจาก การปฏิบั ติงานทีอาจ
เกิดผลประโยชน์ท ั บซ้อน
ประเภทของความเสี ยงแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ดั งนี
1. ความเสี ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี ยงเกียวกับการบรรลุเป้ าหมายและ
พั นธกิจในภาพรวมทีเกิดจากเปลียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกทีส่ งผลต่อกลยุทธ์ทีกํ าหนดไว้
และการปฏิ บ ั ติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้ องกั นระหว่างนโยบาย เป้ าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์ กร ภาวการณ์แข่งขั น ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อั นส่ งผลกระทบต่อวั ตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย
ขององค์ กร
2. ความเสี ยงด้ านการดําเนินงาน (Operational Risk: O)เกี ยวข้ องกับประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิ ผล
หรื อผลการปฏิบ ั ติงาน โดยความเสี ยงทีอาจเกิดขึ นเป็ นความเสี ยงเนืองจากระบบงานภายในขององค์ กร/
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กระบวนการเทคโนโลยี หรื อนวั ตกรรมทีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้ อมูล ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
ในการดํ าเนินโครงการ
3. ความเสี ยงด้ านการเงิน (Financial Risk: F)เป็ นความเสี ยงเกียวกั บการบริ หารงบประมาณ และ
การเงิน เช่น การบริ หารการเงินทีไม่ถูกต้ อง ไม่เหมาะสม ทํ าให้ขาดประสิ ทธิ ภาพ และไม่ทั น ต่อสถานการณ์ หรือ
เป็ นความเสี ยงทีเกี ยวข้ อ งกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้ อง
กั บขั นตอนการดํ าเนิ นการ เป็ นต้น เนืองจากขาดการจั ดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จั ดทํ ารายงานเพือนํ ามาใช้ในการบริ หารงบประมาณ และการเงินดั งกล่าว
4. ความเสี ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี ยวข้ องกับการ
ปฏิบ ั ติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี ยงทีอาจเกิ ดขึ นเป็ นความเสี ยง เนืองจากความไม่ช ั ดเจน ความไม่ท ั นสมั ย
หรื อความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบั งคั บต่างๆ รวมถึงการทํ านิ ติกรรมสัญญา การร่ างสัญญา
ทีไม่ค รอบคลุมการดํ าเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี ยงอาจเกิ ดจากปั จจั ยหลั ก2 ปั จจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่ น นโยบายของผู ้ บริ หาร ความซือสัตย์ จริ ยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลียนแปลงระบบงานความเชือถือได้ ของระบบสารสนเทศ การเปลียนแปลงผู ้บริ หารและเจ้ าหน้าทีบ่อยครั ง
การควบคุม กํ ากับดูแลไม่ท ั วถึง และการไม่ปฏิบ ั ติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้ อบั งคับของหน่วยงาน เป็ นต้ น
2) ปัจจัยภายนอก เช่ น กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบั งคั บของทางราชการ การเปลียนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรื อ สภาพการแข่งขั น สภาวะแวดล้ อมทั งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็ น ต้ น
ผลประโยชน์ ทับซ้ อนหมายถึง สภาวการณ์ หรื อข้ อเท็จจริ งทีบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นนักการเมือง
ข้ าราชการ พนักงานบริ ษ ั ท หรื อผู ้บริ หารซึ งมีอ ํ านาจหน้าทีเจ้ าหน้าทีของรัฐ ปฏิบ ั ติหน้าทีในตํ าแหน่งหน
้าที ที
บุคคลนั นรับผิดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ งการกระทํ านั นอาจจะเกิ ดขึ นอย่างรู ้ต ั วหรืไม่อ
รู ้ ต ั วทั งเจตนาและไม่เจตนา และมีรู ปแบบทีหลากหลายไม่จํ ากั ดอยู่ในรู ปของตั วเงินหรื อทรัพย์ สินเท่านั น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อืนๆ ทีไม่ใช่ในรู ปตั วเงินหรื อทรัพย์ สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั งพรรคพวกเข้าไปดํ ารงตํ าแหน่งใน
องค์ กร
ต่างๆ ทั งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษ ั ทจํ ากั ดหรื อการทีบุคคลผู ้มีอ ํ าาจหน้
น าทีตั ดสิ นใจให้ญาติพีน้อง
หรื อบริ ษ ั ททีตนมีส่วนได้ ส่วนเสี ยได้ รับสัมปทานหรื อผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่ งผลให้บุคคลนั น
ขาดการตั ดสิ นใจทีเทียงธรรม เนืองจากยึ ดผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลั ก ผลเสี ย จึงเกิดขึ นกับประเทศชาติ การ
กระทํ าแบบนี เป็ นการกระทํ าทีผิดทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ ความเสี ยงเกียวกับผลประโยชน์ ทับซ้ อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี ยงทีเป็ นระบบในการบริ หารปั จจั ยและควบคุมกระบวนการปฏิบ ั ติงานเพือลดมูลเหตุของโอกาส ทีจะทํ าให้
เกิดความเสี ยหายจากการปฏิบ ั ติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ทั บซ้อน หรื อความขั ดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสําคั ญ อั นเกียวเนืองเชือมโยงอย่างใกล้ ชิดกับการทุจริ ต กล่าวคือ ยิ งมีสถานการณ์
หรื อสภาวการณ์ของการขั ดกั นของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ งมีโอกาส
ก่อให้ เกิดหรื อนํ าไปสู่ การทุจริ ตมากเท่านั น
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การวิเคราะห์ความเสี ยงเกียวกับผลประโยชน์ท ั บซ้อนในครั งนี นํ าเอาความเสี ยงในด้ านต่างๆ
มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และตามบริ บทความเสี ยงด้านผลประโยชน์ทั บซ้อนของสํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต 1 การวิ เคราะห์ความเสี ยงเกียวกับผลประโยชน์ท ั บซ้อนนี จะช่ วยให้สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1 ทราบถึงความเสี ยงด้ านผลประโยชน์ท ั บซ้อนทีเกิดขึ น และปั จจั ยเสี ยงทีอาจเป็ น
เหตุท ํ าให้
1. การปฏิบ ั ติราชการตามอํ านาจหน้าทีของข้ าราชการเป็ นไปในลั กษณะทีขาดหรื อมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบ ั ติหน้าทีไปในทางทีท่าให้ประชาชนขาดความเชือถือในความมีคุณธรรมความมี
จริ ยธรรม
3. การปฏิบ ั ติหน้าทีโดยการขาดการคํ านึ งถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั นในหลั กธรรมาภิบาล
พร้ อมกันนี ยั งสามารถกํ าหนดมาตรการแนวทางการป้ องกั น ยั บยั งการทุจริ ต ปิ ดโอกาสการทุจริ ต
และเพือกําหนดมาตรการหรื อแนวทางการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ การกระทํ าผิดวิน ั ย
ของเจ้ าหน้าทีรัฐทีเป็ นปั ญหาสําคั ญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพือสร้ าง สื บทอดวั ฒนธรรมสุ จริ ต และแสดงเจตจํ านงสุ จริ ตในการบริ หารราชการให้เกิ ด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพือแสดงความมุ่งมั นในการบริ หารราชการโดยใช้หลั กธรรมภิบาล
3. เพือตรวจสอบการบริ หารงานและการปฏิ บ ั ติราชการของเจ้ าหน้าทีรัฐ ไม่ให้ เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตั วในตํ าแหน่งหน้าทีอั นมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั นในคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ น
แบบอย่างทีดียืนหยั ดทํ าในสิ งทีถูกต้ อง เป็ นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่ งใส และตรวจสอบได้
4. เพือสร้ างความเชือมั นศรัทธาต่อการบริ หารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริ การ ผู ้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
และประชาชน
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ส่ วนที 2
การวิเ คราะห์ ความเสี ยงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน
1. การวิเคราะห์ ความเสียงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี ยงด้านผลประโยชน์ท ั บซ้อน เป็ นการวิ เคราะห์ระดั บโอกาสทีจะเกิดผลกระทบของ
ความเสี ยงต่างๆ เพือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ยง และดํ าเนินการวิเคราะห์ และจั ดลํ าดั บความเสียง
โดยกํ าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทีจะใช้ในการประเมินความเสี ยง ด้านผลประโยชน์ท ั บซ้อน ได้ แก่
ระดับโอกาสทีจะเกิดความเสี ยง (Likelihood) และความรุ นแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดั บความเสี ยง ทั งนี
กํ าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนืองจากเป็ นข้อมูลเชิงพรรณา ทีไม่สามารถระบุเป็ นตั วเลข หรื อจํ านวนเงินทีชั ดจนได้
เ
เกณฑ์ระดับโอกาสทีจะเกิดความเสี ยง (Likelihood) เชิ งคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสทีเกิด
สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ นเป็ นประจํ า
มีโอกาสเกิดขึ นบ่อยครั ง
มีโอกาสเกิดขึ นบางครั ง
มีโอกาสเกิดขึ นน้ อยครั ง
มีโอกาสเกิดขึ นยาก

เกณฑ์ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact) เชิ งคุณภาพ ทีส่ งผลกระทบด้ านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสทีเกิด
สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
น้ อ ย
น้ อ ยมาก

คําอธิบาย
ถูกลงโทษทางวิ น ั ยร้ ายแรง
ถูกลงโทษทางวิ น ั ยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้ างบรรยากาศในการทางานทีไม่เหมาะสม
สร้ างความไม่สะดวกต่อการปฏิบ ั ติงานบ่อยครั ง
สร้ างความไม่สะดวกต่อการปฏิบ ั ติงานนานๆ ครั ง

ระดั บของความเสี ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดั บความสําคั ญในการบริ หารความเสี ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดั บโอกาสทีจะเกิดความเสี ยง (Likelihood) กั บระดั บความรุ นแรงของผลกระทบ(Impact)
ของความเสี ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กํ าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดั บ ดั งนี
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ระดับของความเสี ยง (Degree of Risk)
ลําดับ
ระดับความเสียง
ช่ วงคะแนน
1
ความเสี ยงระดับสู งมาก (Extreme Risk : E)
15-25 คะแนน
2
ความเสี ยงระดับสู ง (High Risk : H)
9-14 คะแนน
3
ความเสี ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4-8 คะแนน
4
ความเสี ยงระดับต่า(Low Risk : L)
1-3 คะแนน
ในการวิเคราะห์ความเสี ยงจะต้ องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี ยง(Risk Profile) ทีได้ จาก การพิจารณา
จั ดระดับความสําคั ญของความเสี ยงจากโอกาสทีจะเกิดความเสี ยง(Likelihood) และผลกระทบ ทีเกิดขึ น (Impact)
และขอบเขตของระดั บความเสี ยงทีสามารถยอมรับได้(Risk Appetite Boundary) โดยที
ระดับความเสี ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ x ความรุ นแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ งจั ดแบ่งเป็ น 4 ระดั บ สามารถแสดงเป็ น Risk Profile แบ่งพื นทีเป็ น 4 ส่ วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จั ดแบ่ง ดั งนี
ระดับความเสี ยง
คะแนนระดับความเสี ยง มาตรการกําหนด
การแสดงสี สัญลักษณ์
เสี ยงสู งมาก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมาตรการลด และประเมินซํ า
สี แดง
หรื อถ่ายโอนความเสี ยง
เสี ยงสู ง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี ยง
สี ส้ม
ปานกลาง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี ยง แต่มี
สี เหลือง
มาตรการควบคุมความเสี ยง
ตํ า (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี ยง
สี เขียว
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ตารางระดับของความเสี ยง (Degree of Risk)
5

5

10

15

20

25

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

4

ความรุ นแรงของ
ผลกระทบ (Impact)

โอกาสทีจะเกิดความเสี ยหาย (Likelihood)
2. การวิเคราะห์ ความเสียงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1 มีการดํ าเนินการวิ เคราะห์ความเสี ยงเกียวกับ
การปฏิบ ัติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ท ั บซ้อน ดั งนี
1) การพิจารณากระบวนงานทีมีโอกาสเสี ยงต่ อการทุจริต หรื อทีอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้ อน
- กระบวนงานทีเกียวข้ องกั บการใช้เงิน และมีช่องทางทีจะทํ าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้ อง
- กระบวนงานทีเกียวข้ องกั บการใช้ดุลยพินิจของเจ้ าหน้าที ซึ งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื อประโยชน์หรื อให้ความช่ วยเหลือพวกพ้ อง การกีดกั น การสร้ างอุปสรรค
- กระบวนงานทีมีช่องทางเรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์จากผู ้ทีมีส่วนเกียวข้ อง ซึ งส่ งผลทางลบต่อผู ้ อืน
ทีเกี ยวข้ อง
2) โดยมีกระบวนงานทีเข้าข่ายมีโอกาสเสี ยงต่ อการทุจริ ต หรือทีอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้ อน เช่ น
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบั นทึกบั ญชีรับ– จ่าย / การจั ดทํ าบั ญชีทางการเงิน
- การจั ดซื อจั ดจ้าง และการจ้างบริ การ
- การกํ าหนดคุณลั กษณะวั สดุ ครุ ภ ั ณฑ์ การกําหนดคุณสมบั ติผู ้ทีจะเข้าประมูลหรื อขายสิ นค้ า
- การตรวจรับวั สดุ ครุ ภ ั ณฑ์
- การปฏิบ ั ติงานของเจ้ าหน้าทีไม่เป็ นไปตามขั นตอนและระเบียบการจั ดซื อจั ดจ้ าง
- การคั ดเลือกบุคคลเข้ ารับราชการ
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- การจั ดหาพั สดุ
- การจั ดทํ าโครงการฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ประชุ ม และสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ
3) ความเสี ยหายทีจะเกิดขึ นหากไม่ มีการป้องกันทีเหมาะสม
- สู ญเสี ยงบประมาณ
- เปิ ดช่องทางให้เจ้าหน้าทีใช้อ ํ านาจหน้าทํ าให้ผู้ปฏิบ ั ติใช้โอกาสกระทํ าผิดในทางมิชอบด้ วยหน้าที
- เสี ยชือเสี ยงและความน่าเชือถือของหน่วยงาน
4) แนวทางการป้องความเสี ยงเกียวกับการปฏิบัติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้ อน
(1) การเสริมสร้ างจิตสํ านึกให้ บุคลากรของสํ านักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา
เขต 1 รั งเกียจการทุจริตทุกรู ปแบบ เช่ น
- การส่ งเสริ มการปฏิ บ ั ติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานั กงานเขตพื นทีการศึ กษา
- เผยแพร่ ค่านิยมสร้ างสรรค์ให้แก่เจ้ าหน้าที
- จั ดโครงการฝึ กอบรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมให้กับเจ้ าหน้าที
- การส่ งเสริ มให้ผู้บ ั งคับบั ญชา เป็ นตัวอย่างทีดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมทีอาจเป็ นภัยต่ อหน่ วยงาน เช่น
- การแจ้ งเวียนหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริ หารงานบุคคลทีโปร่ งใสและเป็ นธรรม
- การเผยแพร่ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบั ติงานของบุคลากรสํานั กงานเขต
พื นทีการศึกษาอย่างสมํ าเสมอและต่อเนือง
- จั ดช่องทางการร้องเรี ยนเกียวกับการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ ความเสี ยงทีเกียวกับผลประโยชน์ ทับซ้ อน สํ านักงานเขตพื นทีการศึ กษาประถมศึกษา
นครราชสี มา เขต 1ประจําปี พ.ศ. 2561
สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษา ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1 กํ าหนดความเสี ยงทีเกียวกั บผลประโยชน์
ทั บซ้อน จํ านวน4 ประเด็นหลั ก ดั งนี
1. การใช้ เวลาหรื อทรัพยากรของราชการ เช่น ไฟฟ้ า อินเทอร์เนต ไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตัว
2. การใช่บุคคลากรหรื อทรัพย์สินของราชการเพือประโยชน์ส่วนตั ว
3. การรับของฝาก ของขวั ญ จากผู ้ มาติดต่อ ตามเทศกาลต่าง ๆ
4. การใช้ เงินงบประมาณไม่เป็ นไปตามรายละเอียดของโครงการทีได้ ก ํ าหนดไว้
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เมือพิจารณาโอกาส/ความถีทีจะเกิ ดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปั จจั ยเสี ยงแล้ ว จึงนํ าผลทีได้มาพิจารณาความสัมพั นธ์ ระหว่างโอกาสทีจะเกิดความเสี ยง และผลกระทบ
ของความเสี ยงต่อกิ จกรรม หรื อภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดั บของความเสี ยงในระดั บใดในตารางความ
เสี ยง ซึ งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี ยงใดเป็ นความเสี ยงสู งสุ ดทีจะต้ องบริ หารจั ดการก่อน
ลําดับ
1
2
3
4

ปัจจัยความเสียงในการเกิดทุจริ ต

4

3

ระดับ
ความเสี ยง
12

3

3

9

(2)

2

4

8

(3)

2

3

6

(4)

โอกาส ผลกระทบ

การใช้ เวลาหรื อทรัพยากรของราชการ เช่น ไฟฟ้ า
อิน เทอร์ เนต ไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตั ว
การใช้บุคคลากรหรื อทรัพย์สินของราชการเพือ
ประโยชน์ส่วนตั ว
การรับของฝาก ของขวั ญ จากผู ้ มาติดต่อ ตาม
เทศกาลต่าง ๆ
การใช้ เงินงบประมาณไม่เป็ นไปตามรายละเอียด
ของโครงการทีได้ ก ําหนดไว้

ลําดับ
ความเสี ยง
(1)

แผนภูมิความเสี ยง (Risk Map)
5

ความรุ นแรงของ
ผลกระทบ (Impact)

4

(3)

3

(4)

(2)

(1)

2

3

4

2
1
1

5

โอกาสทีจะเกิดความเสี ยหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี ยง (Risk Map) ทีได้ จากการวิเคราะห์ความเสี ยงและจั ดลํ าดั บความสําคั ญของความ
เสี ยงด้ านผลประโยชน์ท ั บซ้อน สามารถสรุ ปการวิ เคราะห์ความเสี ยงและจั ดลํ าดั บความสําคั ญของความเสี ยงด้าน
ผลประโยชน์ท ั บซ้อนได้ ดั งนี
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ผลการวิ เคราะห์ ความเสี ยงและจัดลําดับความสํ าคัญของความเสียงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน
ผลการวิ เคราะห์ ความเสี ยงด้ านผลประโยชน์ ทับซ้ อน
การใช้ เวลาหรื อทรัพยากรของราชการ

จัดลําดับความสํ าคัญของความเสี ยง
ลํ าดั บ1 (สู ง = 12 คะแนน)

เช่ น ไฟฟ้ า อินเทอร์เนต ไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตั ว
การใช้บุคคลากรหรื อทรัพย์สินของราชการเพือประโยชน์
ลํ าดั บ2 (สู ง = 9 คะแนน)
ส่ วนตั ว
การรับของฝาก ของขวั ญ จากผู ้ มาติดต่อ ตามเทศกาลต่าง ๆ ลํ าดั บ3 (ปานกลาง = 8 คะแนน)
การใช้ เงินงบประมาณไม่เป็ นไปตามรายละเอียดของโครงการ ลํ าดั บ4 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
ทีได้กําหนดไว้
จากตารางวิ เคราะห์ความเสี ยง สามารถจํ าแนกระดั บความเสี ยงออกเป็ น2 ระดั บ คือ สู งมาก สู ง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุ ปข้ อมูลการวิเคราะห์ความเสี ยงเกียวกับการปฏิบ ั ติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ท ั บซ้อน
สํานั กงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1 ประจํ าปี งบประมาณ 2561 มี ดั งนี
ระดับความเสี ยง
มาตรการกําหนด
เ เสี ยงสู งมาก (Extreme)
เสี ยงสู ง (High)
จํ าเป็ นต้ องเร่ งจั ดการความเสี ยง
และมีมาตรการลดความเสี ยง เพือให้อยู่
ในระดั บทียอมรับได้
ปานกลาง (Medium)
ยอมรับความเสี ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี ยง

ตํ า (Low)

-

ปัจจัยความเสี ยง
- การใช้ เวลาราชการ บุคคล
ทรัพยากร และทรัพย์ สินของ
ราชการ
- การรับของฝาก ของขวั ญจากผู ้
มาติดต่อ
- การใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรง
ตามรายละเอียดของโครงการ
-
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3. แผนจัดการความเสี ยงป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน
ปัจจัยที
จะเกิดความเสี ยง

ระยะเวลาดําเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

1. การใช้ เวลา
หรื อทรัพยากร
ของราชการ
เช่ น ไฟฟ้ า อิน
เทอร์เนต ไปใช้
เพือประโยชน์
ส่ วนตั ว

4

3

ระดับ
ความ
เสี ยง
12

2.การใช้
บุคคลากรหรื อ
ทรัพย์สินของ
ราชการเพือ
ประโยชน์ส่วนตั ว

3

3

9

มาตรการจัดการความเสี ยง

1.ควบคุม กํ ากั บ ดูแลให้ ข้ า ราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการใช้เวลาหรื อทรัพยากรของทาง
ราชการอย่ างเคร่ งครั ด
2. ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแลให้เจ้าหน้าที
ผู้ รับผิดชอบปฏิบัติหน้ าทีอย่ างเคร่ งครัด
3. ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแลให้ข ้ าราชการ และ
บุคลากรปฏิ บั ติตามคู่ มือผลประโยชน์ท ั บ
ซ้อนสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา
1. ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแลให้ข ้ าราชการ บุคลากร
ให้ปฏิบั ติตามมาตรการป้ องกั นและแก้ ไข
ปั ญหาการนํ าทรัพ ย์ สินของสํานั กงานเขต
พื นทีการศึกษาอย่ างเคร่ งครัด
2. ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแลให้เจ้าหน้าที
ผู้ รับผิดชอบปฏิบัติหน้ าทีอย่ างเคร่ งครัด
3. ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแลให้ข ้ าราชการ และ
บุคลากรปฏิ บั ติตามคู่ มือผลประโยชน์ท ั บ
ซ้อนสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู ้ รับผิดชอบ

กลุ่มทีเกียวข้ อง

กลุ่มทีเกียวข้ อง
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ปัจจัยที
จะเกิดความเสี ยง

ระยะเวลาดําเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3.การรับของฝาก
ของขวั ญ จากผู ้ มา
ติดต่อ ตาม
เทศกาลต่าง ๆ

2

4

ระดับ
ความ
เสี ยง
8

4.การใช้ เงิน
งบประมาณไม่
เป็ นไปตาม
รายละเอียดของ
โครงการทีได้
กํ าหนดไว้

2

3

6

มาตรการจัดการความเสี ยง

1. ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแลให้ข ้ าราชการบุคลากร
ให้ปฏิบั ติตามมาตรการป้ องกั นและแก้ ไข
ปั ญหาการรั บของฝาก ของขวั ญจากผู้มา
ติดต่อสํานั กงานเขตพื นที การศึกษาอย่ าง
เคร่ งครั ด
2. ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแลให้เจ้าหน้าที
ผู้ รับผิดชอบปฏิบัติหน้ าทีอย่ างเคร่ งครัด
3. ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแลให้ข ้ าราชการ และ
บุคลากรปฏิ บั ติตามคู่ มือผลประโยชน์ท ั บ
ซ้อนสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา
1. ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแลให้ข ้ าราชการ บุคลากร
ให้ปฏิบั ติตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่ าง
เคร่ งครั ด
2. ควบคุ ม กํ ากั บดูแลให้เจ้าหน้าที
ผู้ รับผิดชอบปฏิบัติหน้ าทีอย่ างเคร่ งครัด
3. ควบคุ ม กํ ากั บ ดูแลให้ข ้ าราชการ และ
บุคลากรปฏิ บั ติตามคู่ มือผลประโยชน์ท ั บ
ซ้อนสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู ้ รับผิดชอบ

กลุ่มทีเกียวข้ อง

กลุ่มทีเกียวข้ อง

15

ภาคผนวก

16

คณะทํางานวิเคราะห์ความเสียงเกียวกับการปฏิบัติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้ อน
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
1. นายพิสิษฐ์ ชดกิ ง

ผู ้ อ ํ านวยการสํานั กงานเขตพื นทีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
ประธานกรรมการ
2. นายอภิล ั กษณ์ เวรสันเทียะ รองผู ้ อ ํานวยการสํานั กงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุ ฒิ เจริ ญรัมย์
รองผู ้ อ ํานวยการสํานั กงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
กรรมการ
4. นายไพศาล ประทุมวงศ์
รองผู ้ อ ํานวยการสํานั กงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
กรรมการ
5. นายเผด็จศึก โชติกลาง
รองผู ้ อ ํานวยการสํานั กงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสี มา เขต 1
กรรมการ
6. นางสาวกนกกร จามร
ผู ้ อ ํ านวยการกลุ่มอํ านวยการ
กรรมการ
7. นางกนกภรณ์ ยมะคุปต์
ผู ้ อ ํ านวยการกลุมบริ
่ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ กรรมการ
8. นางกาญจนา ศุ ภรานนท์
ผูอ้ ํ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล
กรรมการ
9. นางเพชรา จํ าเนี ยรกุล
ผู ้ อ ํ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจั ดการศึกษา
กรรมการ
10. นางภรณ์นภั ส มากแสงสิ ริ ผูอ้ ํ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
11. นางสาวสมิตานั นธ์ เมฆมณี ผู ้ อ ํ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
12. นายวงประสิ ทธิ สังสี มา ผู ้ อ ํ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษา กรรมการ
13. นายไพโรจน์ รุ จิระวิจ ั กขณ์ ผู ้ อ ํ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
14. นายสําเภา ทวี ผล
นิติกรชํ านาญการพิเศษ
กรรมการ
15. นายเสน่ห์ หมายจากกลาง ศึกษานิเทศก์
กรรมการ/เลขานุการ
16. นายธวั ชชัย ทวี ผล
พนั กงานพิมพ์
กรรมการ/ผู ้ ช่วยเลขานุการ

