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ส่วนที่ ๑
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำม
เป็นอิสระ ควำมเป็นกลำงและควำมเป็ นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคต
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบผู้กระทำควำมผิดโดยไม่
เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษ
ทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีก
ด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำน ที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ เป้ำหมำย
และพันธกิจ ในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์โครงสร้ำง
องค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ องค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนิน
โครงกำร
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือ
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำ
รำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ ทันสมัย

-2หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำง สัญญำที่ไม่
ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และ กำร
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง กำร
ควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น
2) ปั จ จั ย ภำยนอก เช่ น กฎหมำย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทำงรำชกำร กำรเปลี่ ย นแปลงทำง
เทคโนโลยีหรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรื อ ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ บุค คล ไม่ ว่ ำ จะเป็นนัก กำรเมื อ ง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัวทั้ง
เจตนำและไม่ เ จตนำ และมี รู ป แบบที่ ห ลำกหลำยไม่ จ ำกั ด อยู่ ใ นรู ป ของตั ว เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เท่ ำ นั้ น แต่ ร วมถึ ง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่งในองค์กร ต่ำงๆ
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัด หรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัม ปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น ขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้
เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่ จะทำให้ เกิดควำม
เสี ย หำยจำกกำรปฏิบัติ งำนที่อ ำจเกิ ดผลประโยชน์ทั บซ้อ น หรื อ ควำมขัด แย้ง ระหว่ ำ งผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์ หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำส ก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอำควำมเสี่ ยงในด้ำนต่ำ งๆมำ
ดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission) และตำมบริ บ ทควำมเสี่ ย งด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจ จัยเสี่ยงที่อำจเป็น
เหตุทำให้
1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม รับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ทำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมี จริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตนและกำรยึด
มั่นในหลักธรรมำภิบำล พร้อมกันนี้ยั งสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำร
ทุจริต และเพื่อกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิดวินัย
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด ควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่อ ตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติ รำชกำรของเจ้ ำหน้ำที่ รัฐ ไม่ ใ ห้เกิ ด กำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำงที่
ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชำชน
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะ
เกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และ
จัดลำดับควำมเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง เสี่ยงต่อกำร ทุจริต หรือ
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรง
ของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็น ข้อมูลเชิงพรรณำ ที่
ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ

โอกำสที่เกิด

คำอธิบำย

5

สูงมำก

4

สูง

มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

3

ปำนกลำง

มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง

2

น้อย

มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

1

น้อยมำก

มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ

มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร)
ระดับ
โอกำสที่เกิด
มูลค่ำควำมเสียหำย
5

สูงมำก

ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง

4

สูง

ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง

3

ปำนกลำง

สร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม

2

น้อย

สร้ำงควำมไม่สะดวกในกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง

1

น้อยมำก

สร้ำงควำมไม่สะดวกในกำรปฏิบัติงำนนำน ๆ ครั้ง

ระดั บ ของควำมเสี่ ย ง (Degree of Risk) แสดงถึ ง ระดั บ ควำมส ำคั ญ ในกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
โดยพิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

-5ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ

ระดับควำมเสี่ยง

ช่วงคะแนน

1

ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)

15-25 คะแนน

2

ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)

9-14 คะแนน

3

ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)

4-8 คะแนน

4

ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

1-3 คะแนน

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ จัด
ระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ (Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร จัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง

คะแนนระดับควำม
เสี่ยง

มำตรกำรกำหนด

เสี่ยงสูงมำก (Extreme)

15-25 คะแนน

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง

สีแดง

เสี่ยงสูง (High)

9-14 คะแนน

มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง

สีส้ม

ปำนกลำง (Medium)

4–8 คะแนน

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง

สีเหลือง

ต่ำ (Low)

1–3 คะแนน

ยอมรับควำมเสี่ยง

สีเขียว

ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
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กำรแสดงสี
สัญลักษณ์

2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพะเยำ เขต 2 มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร ในทำงที่ไม่เหมำะสม หรือเพื่อประโยชน์
ส่วนตน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยใช้ดุลพินิจในกำรเอื้อประโยชน์ให้แก่พวก
พ้อง
2) โดยมีกระบวนงำนทีเ่ ข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อำจมีกำรเอื้อผลประโยชน์ตอ่ พวงพ้อง
- กำรกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรกำหนดคุณสมบัติผู้ที่เข้ำประมูล
- กำรจัดหำพัสดุ
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร
- กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำร อำจมีกำรนำวัสดุ อุปกรณ์ของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียง และควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
- งบประมำณแผ่นดิน
4) แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1 กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
- เผยแพร่คำ่ นิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี
- อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
4.2 กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมทีอ่ ำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใส และเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- จัดทำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
- อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่ควรรูใ้ นกำรปฏิบัติงำน
-7สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรทุจริตหรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ประจำปีพ.ศ. 2564

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 กำหนดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรทุจริตหรืออำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน
2. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3. กำรนำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
4. กำรเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในกำรปฏิบัติรำชกำร
เมื่ อ พิ จ ำรณำโอกำส/ควำมถี่ ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ำรณ์ (Likelihood) และควำมรุ น แรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำง
ควำมเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน
ลำดับ

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต

โอกำส ผลกระทบ

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง

๑

กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน

3

3

9

(1)

๒

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

3

2

6

(2)

3

กำรนำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

1

5

5

(3)

4

กำรเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในกำรปฏิบัติ
รำชกำร

1

5

5

(3)

-8แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)

ควำมรุนแรงของผลกระทบ(Impact)

5
5
3

(1)

2

(2)

1

(3) , (3)
1
2
3
4
5
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำม
เสี่ยงต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง

กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน

ลำดับ 1 (สูง = 9 คะแนน)

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ลำดับ 2 (ปำนกลำง = 6 คะแนน)

กำรนำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ลำดับ 3 (ปำนกลำง = 5 คะแนน)

กำรเอประโยชน์ให้กับพวกพ้องในกำรปฏิบัติรำชกำร

ลำดับ 3 (ปำนกลำง = 5 คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยง ออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปำนกลำง โดย
สำมำรถสรุปข้อ มูลกำรวิ เครำะห์ควำมเสี่ยงต่อ กำรทุ จริ ตหรือ อำจเกิ ดผลประโยชน์ทับซ้อ น ส ำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้
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ระดับควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูงมำก
(Extreme)
เสี่ยงสูง(High)

ปำนกลำง
(Medium)

ต่ำ(Low)

มำตรกำรกำหนด

ปัจจัยควำมเสี่ยง

-

-

จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยงและมีมำตรกำรลด
ควำมเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กำรบริหำรงบประมำณและ

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุมควำม
เสี่ยง

- กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- กำรนำทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
- กำรเอื้อประโยชน์ให้กบั พวกพ้อง
ในกำรปฏิบัติรำชกำร

-

กำรเงิน

-

-10-

แผนจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

-11แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกำสและผลกระทบ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปัจจัยที่จะ
โอกำส
ผล ระดับ
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
เกิดควำม
มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
ผู้รับผิดชอบ
กระทบ ควำม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสี่ยง
เสี่ยง
65 65 65 65 65 65 65 65 65
1. กำรบริหำร
3
3
9 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
กลุ่มบริหำรงำน
งบประมำณและ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
กำรเงินและ
กำรเงิน
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
สินทรัพย์
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
2. จัดทำคู่มือระเบียบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ทั้งแผนงบประมำณและกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มอื ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น
เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในกำร
ดำเนินกำรสร้ำงจิตสำนึกให้ข้ำรำชกำร
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ

-12โอกำสและผลกระทบ
ปัจจัยที่จะ
โอกำส
ผล ระดับ
เกิดควำม
กระทบ ควำม
เสี่ยง
2. กำร
บริหำร
ทรัพยำกร
บุคคล

2

3

6

มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
1. จัดให้มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน หรือมีกำรกำหนด
หลักเกณฑ์ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติ
ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน หรือคู่มือกำรให้บริกำร
ตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนด และให้มีกำร
ตรวจสอบ หรือทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้เป็น
ปัจจุบัน
2. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรโดยกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ที่
กำหนด
3. มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในกำรเข้ำสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น ทุกระดับอย่ำงชัดเจน และเปิดเผยเจ้ำหน้ำที่
ทุกระดับสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทัว่ ถึง
4. กำรแต่งตั้งโยกย้ำย มีกำรกำหนดแนวทำง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนกำรดำเนินกำรคุณสมบัติของ
บุคคลไว้อย่ำงชัดเจน
5. ตำแหน่งหน้ำที่ที่มีควำมเสี่ยงมีโอกำสในกำร
แสวงหำผลประโยชน์หรืออำจถูกกล่ำวหำว่ำใช้
ตำแหน่งในกำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือเคย
ถูกร้องเรียนในอดีตให้มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์
ระยะเวลำในกำรอยู่ในตำแหน่งหน้ำที่นั้นไว้อย่ำง

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65 65 65 65

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหำรงำน
บุคคล

-13โอกำสและผลกระทบ
ปัจจัยที่จะ
โอกำส
ผล ระดับ
เกิดควำม
กระทบ ควำม
เสี่ยง

3.กำรนำ
ทรัพย์สิน
ของทำง
รำชกำรไป
ใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว

1

5

5

มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

ชัดเจนและมีกำรหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส
6. พัฒนำบุคลำกร โดยกำหนดให้บุคลำกรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ
เขต 2 มีควำมรู้เกี่ยวกับ วินัย กำรรักษำวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล
1. แจ้งแนวปฏิบัติ มำตรกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ
ทำงรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
2. จัดทำบัญชีควบคุมกำรเบิกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้มีกำรดำเนินงำนตำม
มำตรกำรกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงำน
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร ให้
ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตำมคู่มือกำร
ป้องกันผลกระทบทับซ้อน และ ประมวล
จริยธรรมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรเกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม และกำรดำเนินกำรที่เป็นผลประโยชน์
ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65 65 65 65

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

-14โอกำสและผลกระทบ
ปัจจัยที่จะ
โอกำส
ผล ระดับ
เกิดควำม
กระทบ ควำม
เสี่ยง
เสี่ยง
4. กำรเอื้อ
1
5
5
ประโยชน์
ให้กับพวก
พ้องในกำร
ปฏิบัติ
รำชกำร

มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
๑. ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับมีหน้ำที่ควบคุมดูแล
ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี้โดยเคร่งครัด
2. ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่นำข้อมูลลับ หรือข้อมูล
ภำยในมำใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
3. ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ให้กำรช่วยเหลือญำติมิตร
หรือคนสนิทให้ได้งำนในหน่วยงำนที่ตนมีอำนำจ
4. เจ้ำหน้ำที่ตอ้ งไม่อำศัยตำแหน่งหน้ำที่แสวงหำ
ประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65 65 65 65

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมาย
และคดี

ภำคผนวก

ภำพถ่ำยกิจกรรมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของทุกกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 และกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรดำเนินงำน

