รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิ ดผลประโยชน์ ทับ ซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof
the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริตกำรบริหำรงำน
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย
นอกจำกนี้ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือ
ป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนสำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
1. หลักกำรและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest)
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1
3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น กำรทุ จ ริ ต คอร์รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพรำะเป็ น กำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้ บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส
ในอนำคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สั งคม อย่ำงไรก็ตำมท่ ำมกลำงผู้ ที่ จงใจกระทำควำมผิ ด ยังพบผู้ กระท ำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมำยถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยงแบ่งออกเป็น๔ด้ำนดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)หมำยถึงควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสมรวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำยเป้ำหมำย
กลยุทธ์โครงสร้ำงองค์กรภำวกำรณ์แข่งขันทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมอันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O)เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรดำเนิน
โครงกำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณและ
กำรเงินเช่นกำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมทำให้ขำดประสิทธิภำพและไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็นควำม
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำรเช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำร
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ดำเนินกำรเป็นต้นเนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรวำงแผนกำรควบคุมและกำรจัดทำรำยงำนเพื่อ
นำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนควำมไม่ทันสมัยหรือ
ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมถึงกำรทำนิติกรรมสัญญำกำรร่ำงสัญญำ
ที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ
1) ปัจจัยภายในเช่นนโยบำยของผู้บริหำรควำมซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภำพของบุคลำกรและกำร
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง
กำรควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำนเป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอกเช่นกฎหมำยระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
หรือสภำพกำรแข่งขันสภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองเป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อนหมำยถึงสภำวกำรณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำรพนักงำนบริษัทหรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆทั้ง
ในหน่วยงำนรำชกำรรัฐวิสำหกิจและบริษัทจำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติกำรกระทำแบบนี้เป็นกำรกระทำ
ที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะทำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัย
เสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำลพร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำร
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ทุจริต และเพื่อกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิด
วินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่ อตรวจสอบกำรบริห ำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ รัฐไม่ให้ เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำยให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่ำงที่
ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมำยโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชำชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำมเสี่ยง
โดยก ำหนดเกณฑ์ ก ำรประเมิ น มำตรฐำนที่ จ ะใช้ ในกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง ด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

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

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
จำกผลคู ณ ของระดั บ โอกำสที่ จ ะเกิ ด ควำมเสี่ ย ง (Likelihood) กั บ ระดั บ ควำมรุ น แรงของผลกระทบ (Impact)
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
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
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ในกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ
จัดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ปำนกลำง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง
ต่ำ (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยง

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ควำ
ม
รุนแ
รง
ของ
ผล
กระ
ทบ
(Im
pac
t)

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)

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
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1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินและมีช่องทำงที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ซึ่ ง มี โ อกำสใช้ อ ย่ ำ งไม่ เหมำะสมคื อ มี ก ำร
เอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้องกำรกีดกันกำรสร้ำงอุปสรรค
- กระบวนงำนที่ มีช่ องทำงเรี ย กร้ องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ ที่มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งซึ่งส่ งผลทำงลบต่อผู้ อื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรรับ – จ่ำยเงิน
- กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดทำบัญชีทำงกำรเงิน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจ้ำงบริกำร
- กำรกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์กำรกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ
- กำรตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร
- กำรจัดหำพัสดุ
- กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนประชุมและสัมมนำ
- กำรเบิกค่ำตอบแทน
- กำรใช้รถรำชกำร
- ฯลฯ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมำณ
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- กำรตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 1 ประจาปีพ.ศ. 2561
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบัวลำภู เขต 1 กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จำนวน 5 ประเด็นหลักดังนี้
1. การบรรจุแต่งตั้ง การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
4. การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
5. การนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จ ะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง
ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน
ลาดับ
1
2
3
4
5

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

2

4

ระดับ
ความเสี่ยง
8

2
2
2
1

4
2
2
1

8
4
4
1

โอกาส ผลกระทบ

การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ
การนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การบรรจุแต่งตั้ง การย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ควำ
ม
รุนแ
รง
ของ
ผล
กระ
ทบ
(Im
pac
t)

5
4
3
2
1
1

2

3

4

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

5

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนสำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (ปำนกลำง = 8คะแนน)

การนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ลำดับ2 (ปำนกลำง = 8คะแนน)

การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ลำดับ3 (สูง = 4คะแนน)

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ลำดับ4 (ปำนกลำง = 4คะแนน)

การบรรจุแต่งตั้ง การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

ลำดับ5 (ต่ำ = 1คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3ระดับคือสูงมำกสูงและปำนกลำง
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2561 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ปำนกลำง (Medium)
ต่ำ (Low)

มาตรการกาหนด
ยอมรับควำมเสี่ยงแต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
-

ปัจจัยความเสี่ยง
- กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
-

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

1. การบรรจุแต่งตั้ง
การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

1

1

ระดับ
ความ
เสี่ยง
1

2. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

2

2

4

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ไตรมาส 2
ม.ค.
60

ก.พ.
60

ไตรมาส 3
มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

ไตรมาส 4
มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

ผู้รับผิดชอบ

1. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียน เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำรบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู ซึ่งจะ
ทำให้โรงเรียนมีครูผู้สอนตรงตำมวิชำเอกซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้น
2. จัดทำประกำศหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
ย้ำย เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม ตรวจสอบได้
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ
ตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองกำรย้ำยของ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

1. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคาสั่งการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน และมอบหมายให้ตรงกับ
คุณวุฒิ
2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุต้องไม่เป็นคนเดียวกัน
3. สารวจความต้องการใช้พัสดุ และงบประมาณ
ในการจัดหาพัสดุ
4. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพือ่ ให้การจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปตามแผน และให้ได้พัสดุตาม
ระยะเวลาที่ตอ้ งการ
5. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ์หนังสือสั่งการ และมาตรการภาครัฐ
โดยเคร่งครัด
6. มีการตรวจสอบ กลั่นกรองการดาเนินการ

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
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จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดเกณฑ์คุณลักษณะ ,
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง,คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง,คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขั้นตอน
รายงานขอซื้อขอจ้าง, ขั้นตอนการก่อหนี้ผูกพัน,
ขั้นตอนส่งมอบและตรวจรับพัสดุจนถึงขัน้ ตอน
เบิกจ่าย
7. คณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องแต่งตั้งจากผู้มี
ความรู้ความสามารถในงานซื้อหรือจ้างคราวนั้น
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามคาสั่งที่แต่งตั้งได้
8. คณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องไม่มี
ผลประโยชน์ เกี่ยวข้องโดยตรง หรือผลประโยชน์
ทับซ้อน ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่
ถูกแทรกแซงการปฏิบัติงาน
9. ประชุม ชี้แจง ทาความเข้าใจ ควบคุม กากับ
ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตติ าม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เกิดความตระหนัก
และพร้อมที่จะปฏิบัตหิ น้าที่ในความรับผิดชอบ
ด้วยความโปร่งใส รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10. จัดฝึกอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมงานที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีกฎ ระเบียบ
เปลี่ยนแปลง
11.ตรวจสอบภายในตรวจสอบงานซื้อจ้างทุก
รายการ
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ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

2

2

ระดับ
ความ
เสี่ยง
4

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคาสั่งการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน และมอบหมายให้ตรงกับ
คุณวุฒิ
2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุต้องไม่เป็นคนเดียวกัน
3. เบิกจ่ายเงินตามแผนงาน / โครงการ ที่ได้รับ
อนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังอย่าง
เคร่งครัด
5. จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณทุกแผนงาน
โครงการ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหว และ
ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ
6. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ให้ถกู ต้อง
เรียบร้อยก่อนทีจ่ ะอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากคลัง
7. ผู้ทาหน้าที่เบิกจ่ายเงินจากคลัง, ผู้ทาหน้าที่รับจ่ายเงิน และผู้สั่งจ่ายเงิน ต้องไม่ใช่คนเดียวกัน
8. ควบคุมการจ่ายเงินทุกรายการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และมีหลักฐานการจ่ายที่ครบถ้วน
สมบูรณ์
9. ประชุม ชี้แจง ทาความเข้าใจ ควบคุม กากับ
ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตติ าม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เกิดความตระหนัก
และพร้อมที่จะปฏิบัตหิ น้าที่ในความรับผิดชอบ
ด้วยความโปร่งใส รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10. จัดฝึกอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมงานที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีกฎ ระเบียบ

ไตรมาส 2
ม.ค.
60

ก.พ.
60

ไตรมาส 3
มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

ไตรมาส 4
มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
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4. การจัดสรร
งบประมาณเงินเหลือ
จ่ายที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ

2

4

8

5. การนาแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ
- งบประมาณที่นามา
จัดสรรตามแผนงาน
โครงการต่างๆยังมีน้อย
ไม่เป็นไปตามแผน

2

4

8

เปลี่ยนแปลง
11. ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบ
การเบิกและจ่ายเงินงบประมาณจากคลังทุก
รายการ
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบกำรโอนเปลีย่ นแปลง
งบประมำณฯ อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกร
ให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
และกำรประพฤติมิชอบ อย่ำงเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
เคร่งครัด
2. มีแผนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินจาก สพฐ. ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทบั ซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มนโยบาย
และแผน
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