รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
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คานา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต
คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและ
เป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกัน
ในระดับหนึ่งได้ว่าการดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่
คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่ น หรือหากเกิดความเสี ยหายขึ้นก็จะเป็น
ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระ
งานแต่อย่างใด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ถึงสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงอันอาจเกิดจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการดาเนินงาน เพื่อกาหนดแนวทางมาตรการ วิธีการในการป้องกันและ
การควบคุม หรือลดความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนี้ ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิบ าลในการบริหารงานและส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศ ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณะ (Conflict of interest : COI)
เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจ
ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ไ ปแทรกแซงการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในกระบวนการตั ด สิ น ใจ หรื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบ เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์ส่วนรวมสาธารณะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจภาครัฐ การให้บริการประชาชนและ
ประเทศชาติ
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ถึงสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงอันอาจเกิด
จากผลประโยชน์ทับซ้อนในการดาเนิ นงาน เพื่อกาหนดแนวทางมาตรการ วิธีการในการป้องกันและ
ควบคุมหรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวต่อไป
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุ การณ์ภายนอกที่
ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม
อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน
ภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพและ
ไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้น
อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูป
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ
การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้
เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิ เ คราะห์ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บผลประโยชน์ทั บ ซ้ อ น จึ ง หมายถึ ง กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุ
ของโอกาสที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายจากการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นหรื อ
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับ ซ้อนของส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 42 การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับ

6
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนนี้ จะช่ว ยให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ทราบถึง
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือ
มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม
ความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่ว นรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส
การทุจริต และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการ
ให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of
Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง และดาเนินการ
วิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจาก
เป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
4
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
(บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3
ปานกลาง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
2
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
1
น้อยมาก
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส×ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
ช่วงคะแนน
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
15-25 คะแนน
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
9-14 คะแนน
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4-8 คะแนน
4
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)
1-3 คะแนน
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบ 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) ใช้
เกณฑ์ ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

15-25 คะแนน

ปานกลาง
(Medium)
ต่า (Low)

4–8 คะแนน

9-14 คะแนน

มาตรการกาหนด

การแสดงสี
สัญลักษณ์
สีแดง

มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง

สีส้ม

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

1–3 คะแนน

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ความ 5
รุนแรงของ
ผลกระทบ 4
(Impact)
3

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

สีเหลือง
สีเขียว
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2. การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Risk
Assessment for Conflict of Interest) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีการดาเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยง ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่
จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ

ผลกระ ระดับ
โอกาส
ทบ ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

ลาดับ
ความ
เสี่ยง

1

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เหมาะสม

3

5

15

(1)

2

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ถูกต้องตามระเบียบ

3

4

12

(2)

3

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

2

4

8

(3)

4

การนาทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

4

2

8

(3)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
(Impact)

5
4
3
2
1

15 (1)
12 (2)
8 (3)
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ ย งด้า นผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น สามารถสรุป การวิเ คราะห์ ความเสี่ ย งและจั ดล าดั บ
ความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ลาดับ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน)

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ลาดับ 2 (สูง = 12 คะแนน)

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ลาดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน)

การนาทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

ลาดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก
สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ 2562
มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลดและประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

ต่า (Low)

ยอมรับความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- การนาทรัพย์สินของราชการมา
ใช้ในเรื่องส่วนตัว
--
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สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสี่ยงปานกลาง และจะต้องดาเนินการแก้ไข
หรือมีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดจ้ าง และการจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์
พบว่ า มี ร ะเบี ย บ กฎหมายเกี่ ย วข้ อ งค่ อ นข้ า งมากและมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นระเบี ย บอยู่ ต ลอด
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีหลายขั้นตอนบางกระบวนงานมีผู้ปฏิบัติ งานเพียงคนเดียวอาจทาให้เกิด
ความผิ ดพลาดได้ ประกอบกับ ผู้ ป ฏิบั ติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการวิเคราะห์พบว่า การควบคุม
กากับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ ก าหนด และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ ข้ อ กฎหมาย ไม่ เ พี ย งพอหรื อ
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
๓. การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง
จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาด
การควบคุม กากับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้ าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยง
ปานกลาง จากการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่นหรือ
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
จากการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและการจั ด ล าดั บ ของความเสี่ ย ง ความเสี่ ย งที่ อ ยู่ ใ นระดั บ
ความเสี่ยงสูงมาก สูง และปานกลาง ทาให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุม
ความเสี่ ย ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42 จึ ง ได้ ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนี้
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
๑) จัดทาแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจกฎ ระเบียบ
ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒) กาหนดแผนอัตรากาลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
๓) ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔) หากพบว่ามีการกระทาผิดจะต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
๕) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตาแหน่งหน้าที่อัน
มิควรได้โ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่
กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึกสุจริต
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๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
๓) ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด
๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
๑) เผยแพร่ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยไม่ เ ห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
๒) ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓) หากพบว่ามีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดาเนินการทางวินัย
และคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที
การกากับติดตาม
๑. ให้ผู้บังคับบัญชากาชับบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของหน่วยงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด
๒. ให้กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ทุกๆ ๑ เดือน กรณี
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ภาคผนวก
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