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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ ส่ว นบุ คคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้ว ยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็ น อิ ส ระ ความเป็ น กลาง และความเป็ นธรรม จนส่ ง ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ส าธารณะ
ของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด
ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
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
กลยุ ทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบั ติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่ส อดคล้ องกันระหว่างนโยบาย
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
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2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทา
รายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรื อความไม่ครอบคลุ มของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสั ญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปั จ จั ย ภำยนอก เช่ น กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ การเปลี่ ย นแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่า จะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้น รั บ ผิ ดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่ ว นรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูป แบบที่ห ลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มี อานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่ วนเสีย ได้รั บสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่ งผลให้ บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทา
แบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
กำรวิเ ครำะห์ค วำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
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สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรื อ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิ เคราะห์ ความเสี่ ย งเกี่ย วกั บผลประโยชน์ ทั บซ้ อนในครั้ งนี้ นาเอาความเสี่ ยงในด้า นต่ าง ๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิด ขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่
อาจเป็นเหตุทาให้
1.
การปฏิ บั ติ ร าชการตามอ านาจหน้ า ที่ ข องข้ า ราชการเป็ น ไปในลั ก ษณะที่ ข าดหรื อ
มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต
และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบ ทอดวัฒนธรรมสุ จริต และแสดงเจตจานงสุ จริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
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 เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ
โอกำสที่เกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

คำอธิบำย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร)
ระดับ
โอกำสที่เกิด
คำอธิบำย
5
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
2
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ลำดับ
ระดับควำมเสี่ยง
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

ต่า (Low)

1–3 คะแนน

มำตรกำรกำหนด
มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

กำรแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว
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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)
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงต่อเวลา
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สาธารณูปโภคของสานักงาน
- กระบวนงานที่เกี่ยวกับเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
- การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่
- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
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4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 2 รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี
(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในเรื่องส่วนตัว
2. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไม่ตรงต่อเวลา คือ มาทางานสาย/กลับก่อนเวลา
3. ใช้ไฟฟ้า สาธารณูปโภค ของราชการในเรื่องส่วนตัว
4. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ระดับ
ลำดับ
ลำดับ
ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต
โอกำส ผลกระทบ
ควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง
1 ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในเรื่องส่วนตัว
3
3
9
(1)
2 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไม่ตรงต่อเวลา คือ มา
3
3
9
(1)
ทางานสาย/กลับก่อนเวลา
3 ใช้ไฟฟ้า สาธารณูปโภค ของราชการในเรื่องส่วนตัว
4
2
8
(2)
4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมาย และ
2
4
8
(2)
วัตถุประสงค์
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ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)
5
4

(2)

3

(1)

2

(2)

1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สามารถสรุ ป การวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในเรื่องส่วนตัว
ลาดับ 1 (สูง = 9 คะแนน)
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไม่ตรงต่อเวลา คือ มาทางาน
ลาดับ 1 (สูง = 9 คะแนน)
สาย/กลับก่อนเวลา
ใช้ไฟฟ้า สาธารณูปโภค ของราชการในเรื่องส่วนตัว
ลาดับ 2 (ปานกลาง = 8 คะแนน)
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ลาดับ 2 (ปานกลาง = 8 คะแนน)
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2561 มี ดังนี้
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ระดับควำมเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

ปานกลาง (Medium)

ต่า (Low)

มำตรกำรกำหนด
ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในเรื่องส่วนตัว
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน - การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไม่
ตรงต่อเวลา คือ มาทางานสาย/
ระดับที่ยอมรับได้
กลับก่อนเวลา
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม - การใช้สาธารณูปโภคของราชการ
ความเสี่ยง
ในเรื่องส่วนตัว
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรง
ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
-
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกำสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดควำมเสี่ยง

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 3

ไตรมำส 2

โอกำส

ผล
กระทบ

1. ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ใน
เรื่องส่วนตัว

3

3

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
9

2. การปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรไม่ตรงต่อเวลา
คือ มาทางานสาย/กลับ
ก่อนเวลา

3

3

9

3. กำรใช้สำธำรณูปโภค
ของรำชกำรในเรือ่ ง
ส่วนตัว
4. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ตรงตาม
เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์

4

2
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มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์อย่าง
เคร่งครัด
2. กากับ ติดตามการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติกฎระเบียบว่าด้วย
การปฏิบัติราชการ
2. กากับ ติดตามการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรอย่างเคร่งครัด
ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด
ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ไตรมำส 4
ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผูร้ ับผิดชอบ

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
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ภำคผนวก

12
คณะทำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
1. นายทองสุข อยู่ศรี
2. นายรุ่ง สุพรหม
3. นายสมใจนึก เทียนสันต์
4. นายจันทรบูรณ์ เขตการ
5. นายสมศักดิ์ ชูชั่ง
6. นายตระกูล ทองทักษิณ
7. นางวีรยา ชูหนู
8. นางนฤมล นิลเนตร์
9. นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์
10. นายปรีชา ภักดีไตรรัตน์
11. นางสาวสมจิตร เขียวสนวน
12. นางมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์
13. นางวาณี ฝนทั่ง
14. นายละมูล หมีอิ่ม
15. นายพินิจ เชื้อแพ่ง
16. นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ
17. นางสาวกฤษณาพร สายรอด

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ประธานกรรมการ
รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
กรรมการ
รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
กรรมการ
รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
กรรมการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
รก.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ

