รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
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นอกจากนี้ ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนด
เป็ น คู่ มือ ประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติง านเพื่อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น และมาตรการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
พฤษภาคม 2563

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest)
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ 2563
ภาพประกอบการประชุม

1
3
4
6
9
12
13

1

ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผ ลประโยชน์ ทับ ซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริ การ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทา
ความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูก
กล่ า วหาร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งทุ จ ริ ต หรื อ ถู ก ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญ หาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้ าหมายและพั น ธกิ จ ในภาพรวมที่ เกิดจากเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภ ายนอกที่ส่ ง ผลต่ อ
กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
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
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรื อเป็ น ความเสี่ ย งที่เกี่ย วข้องกับ การเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม
และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ 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 ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้ นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิ ดขึ้นกับประเทศชาติ การ
กระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรื อสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่ ว นตนและผลประโยชน์ส่ ว นรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ งมีโ อกาส
ก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ย งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ ยงในด้านต่างๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เ กิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น
เหตุทาให้
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1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และ
เพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ อั น มิ ค วรได้ โ ดยชอบตามกฎหมาย ให้ ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับ
ความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความ
เสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวน
เงินที่ชัดเจนได้
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
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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
จัดระดับ ความส าคัญของความเสี่ย งจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (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

ความรุนแรงของผลกระทบ (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

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และงบประมาณ
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มาติดต่อราชการ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- งานไม่เสร็จตามเวลาที่กาหนด
- ขาดความสามัคคีในหน่วยงาน
- สิ้นเปลืองงบประมาณทางราชการ
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- ปลูกจิตสานึก และส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงาน
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- การสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในสานักงาน
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- การวางมาตรการในการปฏิบัติงานโดยยึดกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัดและเสมอภาค
- กาหนดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ประจาปี พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2. เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มาติดต่อราชการ
3. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ
1
2
3
4

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

3
3

4
3

ระดับ
ความเสี่ยง
12
9

2

3

6

(3)

2

2

4

(4)

โอกาส ผลกระทบ

การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มาติดต่อ
ราชการ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5
4

(1)

3

(3)

2

(4)

(2)

1
1

2

3

4

5

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้มาติดต่อราชการ
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ลาดับ 2 (สูง = 9 คะแนน)
ลาดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
ลาดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประจาปีงบประมาณ 2563 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

มาตรการกาหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
-

เสี่ยงสูง (High)

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
- การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ส่วนตน
ระดับที่ยอมรับได้
- เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
จากผู้มาติดต่อราชการ

ปานกลาง (Medium)

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง

- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทาง
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

-

-

ต่า (Low)
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
1. การใช้เวลา
ราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

โอกาส

ผล
กระทบ

3

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง
12

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาส 2

มาตรการจัดการความเสี่ยง
ม.ค.
62

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
62
-กลุ่มอานวยการ
-กลุ่มกฎหมาย
และคดี

อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. เรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบ
แทนจากผู้มาติดต่อ
ราชการ

3

3
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1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือประมวลจริยธรรม

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 พ.ศ. 25603
3. ควบคุมด้วยมาตรการป้องกันการรับ
สินบน

กลุ่มอานวยการ
-กลุ่มกฎหมาย
และคดี

10
โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
3. การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของทาง
ราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

โอกาส

ผล
กระทบ

2

3

ระดับ
ความ
เสี่ยง
6

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาส 2

มาตรการจัดการความเสี่ยง
ม.ค.
62

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

ก.พ.
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
62
-กลุ่มอานวยการ
-กลุ่มกฎหมาย
และคดี

อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือประมวลจริยธรรม

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 พ.ศ. 2563
4. การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการไป
ใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน

2

2

4

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือประมวลจริยธรรม

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 พ.ศ. 2563
2. จัดทาแนวปฏิบัติ ขั้นตอน และ
ทะเบียนยืมทรัพย์สินของทางราชการ

ทุกกลุ่มงาน

ภาคผนวก
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ที่ 115 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
---------------------------ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนดวิสัยทัศน์
“สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้ความสาคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกล
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ และเป็นไปตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รองประธานกรรมการ
3. นายสวาท ฦๅชา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รองประธานกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัน มาเหง่า รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รองประธานกรรมการ
5) นายชาตรี ทวีนาท
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กรรมการ
6) นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
7) นางสาวธนวรรณ เชื้อจารูญ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
8) นายเอกชัย อ้อทอง
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
9) นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
10) นางวิไลลักษณ์ ฦาชา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
11) นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
12) ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
13) นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
14) นายพงศธร ซุยสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าทีท่ ี่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และนาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปจัด
กิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งนีป้ ฏิบัติหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิด
ผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
( นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ )
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คณะทำงำน
คณะที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคา
นายสวาท ฦาชา
นางสาวมะลิวัน มาเหง่า

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คณะทางาน
1. นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
2. นายชาตรี ทวีนาท
3. นางสาวธนวรรณ เชื้อจารูญ
4. นายเอกชัย อ้อทอง
5. นางวิไลลักษณ์ ฦาชา
5.
6.
8.
9.
10.

นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ
นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร
ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุล
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
นายพงศธร ซุยสี

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
และปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

