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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้
ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒
๕ มีนำคม ๒๕๖๑
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง
เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้กระทา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
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ขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทา
รายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม
ซึง่ การกระทานัน้ อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้
เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนีน้ าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุทาให้
1.การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกาหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

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

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
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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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

คะแนนระดับความ
เสี่ยง
15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

ต่า (Low)

1–3 คะแนน

มาตรการกาหนด

การแสดงสีสัญลักษณ์

มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3
3
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

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)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทาให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดและสร้าง
ความเสียหายต่อสานักงานเขตพื้นที่
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร มีโอกาสที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความ
ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ทาให้เกิดความ
เสียหายต่อส่วนรวม
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
- การเปิดเผยและส่งข้อมูลสารสนเทศที่ไม่สมบูรณ์
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การใช้เวลาราชการในภารกิจส่วนตัว
- การใช้รถราชการในภารกิจส่วนตัว
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบ
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- งานที่รับผิดชอบและดาเนินการเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- ประกำศเจตนำรมณ์ /นโยบำย
-ประกำศเจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
-กำหนดแนวทำงกำรให้และรับของขวัญ
-กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “เขตสุจริตคิดฐำนสอง”
-กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์คนดี
-ปลุกจิตสำนึกบุคลำกรเรื่องกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของรำชกำร
-กำหนดมำตรกำรกำรใช้รถรำชกำร กำรควบคุมดูแล กำรซ่อมบำรุง
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(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
-พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(ITA)
-จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่มงำน
-เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
พ.ศ.2560
-สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ
1
2
3
4

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

3
2

5
5

ระดับ
ความเสี่ยง
15
10

3

3

9

(3)

3

3

9

(4)

โอกาส ผลกระทบ

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)
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ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5

(๒)

(๑)

4
(๓)
(๔)

3
2
1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก = 1๕ คะแนน)
ลาดับ 2 (สูง = 10 คะแนน)
ลาดับ 3 (สูง = 9 คะแนน)
ลาดับ 4 (สูง = 9 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2561 มี ดังนี้
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ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

-

ปัจจัยความเสี่ยง
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ทาให้
เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
-การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตน
-
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ

1. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

๓

ผล
กระทบ
5

๒.กำรให้ข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์ทำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อทำง
รำชกำร

๒

5

โอกาส

ระดับ
ความ
เสี่ยง

๑๐

๑5

ระยะเวลาดาเนินการ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
๑.ควบคุม ดูแลช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ด้วยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
ที่ถูกต้อง เป็นจริง
๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนิน
การสร้างจิตสานึกให้ขา้ ราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ

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
กลุ่มการเงิน

ศูนย์เทคโลโลยี
ฯ
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ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3. กำรเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้องในกำร
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน

3

๓

ระดับ
ความ
เสี่ยง
๙

๔. กำรใช้รถรำชกำร
เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน

๓

๓

๙

มาตรการจัดการความเสี่ยง

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

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนบุคลำกรอย่ำงเคร่งครัด
๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ขำ้ รำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
๓.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

๑.ปลูกจิตสำนึกบุคลำกรสำนักงำนฯ ให้
ทำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์โปร่งใส มีน้ำใจ
รับผิดชอบ
๒.ให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ/กฎหมำยเรื่อง
กำรใช้รถรำชกำรเพื่อสร้ำงควำมตระหนัก
กำรใช้รถรำชกำร วินัยและควำม
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร
๓.กำหนดมำตรกำรใช้รถรำชกำร กำร
ควบคุมดูแล กำรซ่อมบำรุงเพื่อควำม
ปลอดภัยและเป็นไปตำมมำตรกำร
ประหยัดพลังงำน.

กลุ่ม
อานวยการ
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ภาคผนวก
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
ที่ 73 /2561
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
......................................................................
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 จะดำเนินงำนกำรจัดทำแผน ปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อขับเคลื่อนดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณ ในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ภำยใต้แนวทำงหลัก 3 แนวทำง ประกอบด้วย
1) สร้ำงจิตสำนึก และปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต และ 3) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1. นำยอำดุลย์ พรมแสง
ผู้อำนวยกำรสพป.กำญจนบุรี เขต 2
ประธำนกรรมกำร
2. นำยปกรณ์ ม่วงเจริญ
รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยคุณำพิชศน์ แซมสีม่วง รองผู้อำนวยกำรสพป.กำญจนบุรี เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
4. นำยอำรักษ์ วิเศษสิงห์
รองผู้อำนวยกำรสพป.กำญจนบุรี เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
5. นำยนิพนธ์ ภัทรวังส์
รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
6. นำงพรกมล ปลำอ่อน
รองผู้อำนวยกำรสพป.กำญจนบุรี เขต 2
รองประธำนกรรมกำร
7. นำยประคอง บัวปรอท
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ
กรรมกำร
8. น.ส.กมลวรรณ พลอยมี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
9. น.ส.ไอยรินณ์ จันทร์แย้ม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
10. นำยแมน คำวงษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
11. นำงชนำฏนันช์ ศักดิ์สุนทร ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
12. น.ส.สุรำงค์ ธิตินิลนิธิ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
13. นำยอุดม สืบบุก
ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีฯ
กรรมกำร
14. น.ส.จินตนำ สุขสมแดน
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
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15. นำงสำวสุภำพ จัดละ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
16. น.ส.อุบลศรี ฟักจีน
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
17. นำงธิดำรัตน์ ภัทรวังส์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
18. นำงนรำทิพย์ สอำดเอี่ยม นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
19. นำงอินทิรำ ชิวปรีชำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
20. นำงมุครินทร์ บุษภำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ติดตำม ประเมินผลและจัดทำรำยงำนตำมแผนแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต เสนอต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและบังเกิดผลดีต่อ
ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
(นำยอำดุลย์ พรมแสง)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 ปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2

