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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เพื่อกำหนดมำตรกำรส ำคัญ เร่ง ด่วน เชิงรุกในกำรป้องกั นกำรทุจ ริต กำรบริหำรงำนที่โ ปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
กำรแก้ ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ รัฐที่เ ป็นปัญหำสำคัญ และพบบ่อย นอกจำกนี้ ยัง นำควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทีไ่ ด้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำน
เขตพื้นที่ กำรศึกษำอีก ด้วย เพื่ อบรรลุเ ป้ำหมำยตำมยุท ธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำม
เป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่ง ผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้
ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ท ำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บ ริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส
ในอนำคตตั้ง แต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ ำมกลำงผู้ที่ จ งใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้ก ระท ำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจ ริตประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้ อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรค
ต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกั บ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับ ซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสทีจ่ ะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และ
กำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำง
องค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนิน
โครงกำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ และ
กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็น
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกั บ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำ
รำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกั บ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย
หรือควำมไม่ครอบคลุม ของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึง กำรทำนิติก รรมสัญ ญำ กำรร่ำงสัญ ญำ
ที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัย ภายใน เช่น นโยบำยของผู้บ ริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และ
กำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง
กำรควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
หรือสภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับ ซ้ อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้ อเท็ จ จริง ที่ บุค คล ไม่ ว่ำ จะเป็นนัก กำรเมื อ ง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง กำรกระท ำนั้นอำจจะเกิ ดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัว
ทั้ง เจตนำและไม่เ จตนำ และมี รูป แบบที่ห ลำกหลำยไม่ จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ ำนั้น แต่ร วมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สนิ ก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัด หรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้
เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะทำให้เกิดควำม
เสียหำยจำกกำรปฏิบัติง ำนที่ อ ำจเกิ ดผลประโยชน์ทั บ ซ้อน หรือควำมขัดแย้ง ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี สถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ งนี้ น ำเอำควำมเสี่ ย งในด้ ำ นต่ ำ งๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจ
เป็นเหตุทำให้
1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมี ควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึดมั่น
ในหลักธรรมำภิบำล
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พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อกำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำทีร่ ัฐที่เป็น
ปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด ควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่ อ ตรวจสอบกำรบริห ำรงำนและกำรปฏิบัติร ำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ รัฐ ไม่ ให้เ กิ ดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และ
ประชำชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่ อ ประเมิ นโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับ
ควำมเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณนำที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครัง้
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัตงิ ำนบ่อยครั้ง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัตงิ ำนนำนๆ ครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
จำกผลคูณของระดับ โอกำสที่ จ ะเกิ ดควำมเสี่ยง (Likelihood) กั บ ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ (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) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (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
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)

คะแนนระดับความ
เสี่ยง
15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
ปำนกลำง (Medium)

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

ต่ำ (Low)

1–3 คะแนน

มาตรการกาหนด

การแสดงสีสัญลักษณ์

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง

สีแดง
สีสม้
สีเหลือง
สีเขียว

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

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

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเบียดบังเวลำของทำงรำชกำร เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรใช้รถรำชกำรไปทำธุระส่วนตัว
- กำรใช้เวลำรำชกำรไปทำธุระส่วนตัว กำรมำทำงำนสำย กลับก่อน
- กำรใช้วัสดุสำนักงำน โทรศัพท์ ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ในเรื่องส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวกับงำนรำชกำร
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียทรัพย์สิน และงบประมำณของทำงรำชกำร
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย และโทษทำงวินัย
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ค วามเสี่ ยงที่ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กำรใช้รถรำชกำรไปทำธุระส่วนตัว
2. กำรใช้เวลำรำชกำรไปทำธุระส่วนตัว กำรมำทำงำนสำย กลับก่อน
3. กำรใช้วัสดุสำนักงำน และโทรศัพท์ ในเรื่องส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวกับงำนรำชกำร
4. กำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ของทำงรำชกำร ในเรื่องส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวกับงำนรำชกำร
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ
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ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง
ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

1
2

กำรใช้รถรำชกำรไปทำธุระส่วนตัว
กำรใช้เวลำรำชกำรไปทำธุระส่วนตัว
กำรมำทำงำนสำย กลับก่อน
กำรใช้วัสดุสำนักงำน และโทรศัพท์ ในเรื่องส่วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวกับงำนรำชกำร
กำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ของทำงรำชกำร ในเรื่อง
ส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวกับงำนรำชกำร

3
4

3
4

5
3

ระดับ
ความเสี่ยง
15
12

3

2

6

(3)

4

1

4

(4)

โอกาส ผลกระทบ

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5

(1)

4
3

(2)

2

(3)

1

(1)
1

2

3

4

5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทั บ ซ้อ น สำมำรถสรุป กำรวิเ ครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับ ควำมส ำคัญ ของควำมเสี่ย ง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรใช้รถรำชกำรไปทำธุระส่วนตัว
กำรใช้เวลำรำชกำรไปทำธุระส่วนตัว มำทำงำนสำย กลับก่อน
กำรใช้วัสดุสำนักงำน และโทรศัพท์ ในเรื่องส่วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวกับงำนรำชกำร

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (สูงมำก = 15 คะแนน)
ลำดับ 2 (สูง = 12 คะแนน)
ลำดับ 3 (ปำนกลำง = 6 คะแนน)
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ของทำงรำชกำร ในเรื่องส่วนตัว ที่ไม่
เกี่ยวกับงำนรำชกำร

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 4 (ปำนกลำง = 4 คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมำก สูง และ
ปำนกลำง โดยสำมำรถสรุป ข้อมู ลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติง ำนที่ อำจเกิดผลประโยชน์ทั บซ้อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 ประจำปีงบประมำณ 2561 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมำก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)
ปำนกลำง (Medium)

ต่ำ (Low)

มาตรการกาหนด
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง

-

ปัจจัยความเสี่ยง
- กำรใช้รถรำชกำรไปทำธุระ
ส่วนตัว
- กำรใช้เวลำรำชกำรไปทำธุระ
ส่วนตัว มำทำงำนสำย กลับก่อน
- กำรใช้วัสดุสำนักงำน และ
โทรศัพท์ ในเรื่องส่วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวกับงำนรำชกำร
- กำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ
ของทำงรำชกำร ในเรือ่ งส่วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวกับงำนรำชกำร
-
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

1. การใช้รถราชการ
ไปทาธุระส่วนตัว

3

5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
15

2. การใช้เวลาราชการ
ไปทาธุระส่วนตัว
มาทางานสาย
กลับก่อน

4

3

12

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กำกับ ดูแล และเสริมสร้ำง
จิตสำนึก ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ในหน่วยงำน ปฏิบัติตำมกฎหมำย และ
ระเบียบของทำงรำชกำร ที่เกี่ยวกับกำร
ใช้รถของทำงรำชกำร อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับ
ควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด
1. ควบคุม กำกับ ดูแล และเสริมสร้ำง
จิตสำนึก ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ในหน่วยงำน ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของทำงรำชกำร
2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับ
ควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม โดยให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
3. สร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ โดยให้ยึดถือประโยชน์
ของทำงรำชกำร

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

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่มงาน

ทุกกลุ่มงาน
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ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3. การใช้วัสดุ
สานักงาน และ
โทรศัพท์ ในเรื่อง
ส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวกับ
งานราชการ

3

2

ระดับ
ความ
เสี่ยง
6

4. การใช้ไฟฟ้า
น้าประปา ของทาง
ราชการ ในเรื่องส่วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวกับ
งานราชการ

4

1

4

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับ
ควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม โดยให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
2. สร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ โดยให้ยึดถือประโยชน์
ของทำงรำชกำร
1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับ
ควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม โดยให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
2. สร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ โดยให้ยึดถือประโยชน์
ของทำงรำชกำร

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

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่มงาน

ทุกกลุ่มงาน
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ภาคผนวก
คณะทำงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ที่ปรึกษา
1. นำยสัญชัย พวงมำลี
2. นำงเกล็ดดำว สุวรรณบำตร์
3. นำยแสงชัย ธรรมนิยม
4. นำยวิชำญ โพธิวิจิตร
5. นำยฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น
6. นำยวินัย พรมแจ่ม
คณะทางาน
1. นำยนิติ แกว่นกสิกร
2. นำยณัฐวุฒิ นกนวล
3. นำงนุชรี ทองไทย
4. นำยอภิชิต ประสมทอง
5. นำงสำวรัญจวน แจ่มจันทร์
6. นำยธีรยุทธ ภูเขำ
7. นำงสำวพิศมัย กล้ำวิกย์กรณ์
8. นำยปรำโมทย์ ว่องวิกย์กำร
9. นำงเฌนิศำ บุญวัฒนำ
10. นำยเดชำ ชูเลิศ
11. นำงสำวพีรันธร เกตุกรุด
12. นำงวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
13. นำงสำวธำริณี สิญจวัตร
14. นำงสำวศมน ขำมำลัย
15. นำงสำวปัทมพร คำมี
16. นำงสำวนิตยำ เสลำ
17. นำงสำวหนูดำว บุญจันทร์
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นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักประชำสัมพันธ์
นักวิชำกำรพัสดุ
นักประชำสัมพันธ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

15
25. นำงธมนวรรณ จีระดิษฐ์
26. นำงสำวประภัสสร อำจวิชัย
27. นำงนิรชำ แจ่มแสง
28. นำงสำวเบญจำ ทัศจันทร์
29. นำงสำวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
30. นำงสำวลำวรรณ์ บัวสำย
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