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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สั งคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ ที่จงใจกระทาความผิ ด ยังพบผู้ กระทา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพั น ธกิ จ ในภาพรวมที่ เ กิ ด จากเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ แ ละเหตุ ก ารณ์ ภ ายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ
กลยุ ทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบั ติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่ส อดคล้ องกันระหว่างนโยบาย
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) เกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
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 และไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทา
รายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

-24. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรื อความไม่ครอบคลุ มของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสั ญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ ย นแปลงระบบงานความเชื่ อถือ ได้ข องระบบสารสนเทศ การเปลี่ ยนแปลงผู้ บ ริห ารและเจ้ าหน้าที่ บ่อยครั้ ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้น รั บ ผิ ดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่ ว นรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูป แบบที่ห ลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้
เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จึ ง หมายถึ ง กระบวนการวิ เ คราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้ น าเอาความเสี่ ย งในด้ า นต่ า งๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้ อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุ จริต ปิดโอกาส
การทุจริต และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย

-32. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
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
โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 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
จากผลคู ณ ของระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) กั บ ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (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

-5ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (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)

-62. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๑ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
๑.๒ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
๑.๓ กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ กระบวนการใช้ทรัพย์สินทางราชการ มีช่องทางการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
๑.๕ การปฏิบัติราชการมีช่องทางการใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ
2.2 การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ
2.3 การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการ
2.5 การจัดจ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาหารกลางวัน ในการประชุมราชการ
2.6 การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
2.7 การนารถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
2.8 การวางแผนอัตรากาลังในสถานศึกษาสายงานการสอน
2.9 การดาเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา และในสพท.
2.10 การสรรหาพนักงานราชการ
2.11 การจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างซ้าซ้อน
2.12 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.13 การได้รับหนังสือราชการล่าช้า ส่งผลให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องไม่ทันตามกาหนดการ
2.14 การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา ความเสี่ยงที่จะใช้อานาจหน้าที่ เพื่อคัดเลือกนักเรียน โดยการ
ให้ คะแนนกั บ นั กเรี ย นที่มี ความสั ม พัน ธ์ใ กล้ ชิ ด และมี ความสนิ ทคุ้ น เคย มากกว่า การใช้ เกณฑ์ การคั ดเลื อ กการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
๓.๑ สูญเสียงบประมาณ
๓.๒ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
๓.๓ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

-74) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี และยกย่องชมเชยผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร
- เผยแพร่ความเสียหายจากการทุจริตแก่บุคลากรให้รับทราบ
- ไม่ปกป้องผู้กระทาผิด
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กาหนดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปี พ.ศ.2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กาหนดความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การปกปิดข้อมูลของหน่วยตรวจรับ
๒. การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจรับ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ
1
2

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ
การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ

โอกาส ผลกระทบ
5
5

5
5

ระดับ
ความเสี่ยง
25
25

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)

-8แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

5

(1,2)

4
3
2
1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สามารถสรุ ป การวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ
การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก= 25 คะแนน)
ลาดับ 1 (สูงมาก= 25 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ สูงมาก โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง
-

ปัจจัยความเสี่ยง
- การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับ
ตรวจ
- การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับ
ตรวจ
-

-93. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
โอกาสและผลกระทบ
จะเกิดความเสี่ยง
โอกาส ผล
ระดับ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
กระทบ ความเสี่ยง
1. การปกปิดข้อมูลของ
5
5
25
1. ร่างคู่มือการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ
2. สอบทานคู่มือการตรวจสอบ
3. ทาคู่มือการตรวจสอบ
4. ส่งคู่มือการตรวจสอบให้หน่วยรับ
ตรวจ
5. ประชุม/ชี้แจง หน่วยรับตรวจ
6. หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามคู่มือการ
ตรวจสอบ
2. การให้ความร่วมมือ
5
5
25
1. เสริมสร้างจรรยาบรรณในการ
กับหน่วยตรวจรับ
ตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
2. สรรหาตาแหน่งให้ครบตามโครงสร้าง
3. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการ
ตรวจสอบ
4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ม.ค.
64

ก.พ.
64

ระยะเวลาดาเนินการ
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
64 64 64 64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย. ผู้รับผิดช
64
อบ
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
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ภาคผนวก
- หนังสือ/เอกสารแจ้งดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
- คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19/4/2564

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
พิมพ์

บันทึกขอความ
สวนราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุมอํานวยการ

ที.่ ............................................................................. วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

เรียน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพฐ. ไดกําหนดปฏิทินและการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาค
รัฐ (Integrity & Transparency Assessment System : ITAS) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔ บรรลุเปาหมายและเพื่อใหการดําเนินการตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ประเด็นคําถาม O๓๖ “การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป” เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรดําเนินการ ดังนี้

๑. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สพม.พงภกรน ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบ

๒. แจงกลุม/หนวย สพม.พงภกรน ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ

ซอน สพม.พงภกรน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบการวิเคราะหความเสี่ยง ตามแนวทางและตัวอยางการวิเคราะหความ
เสี่ยงฯ ดังแนบ และสงใหกลุมอํานวยการภายในวันที่ ๒o เมษายน ๒๕๖๔

๓. นําขอมูลที่กลุม/หนวย สพม.พงภกรน วิเคราะหความเสี่ยงฯ ตามขอ ๒ สรุปเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมผูบริหารการ

ศึกษาและผูอํานวยการกลุม/หนวย สพม.พงภกรน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หองประชุมเขางุม สพม.พงภกรน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารแนบ : คําสั่ง , แนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง , ตัวอยางการวิเคราะหความเสี่ยง , แบบวิเคราะหความเสี่ยง ,

(นางสาวนรีรัตน วิวัทพงษ)

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- เพื่อใหการดําเนินการตัวชี้วัดการประเมิน ITA (OIT) ขอ O๓๖

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ

เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรดําเนินการตามเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา

(นางวิมพวิภา รักสม)

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๙ เม.ย. ๒๕๖๔

สําหรัลการประชุม ทีมบริหารเขตฯขอเลื่อนไปกอน

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔
ทราบ,แจง

(นายสมชาย รองเหลือ)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2564/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=3141
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 70/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
--------------------------------------ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment System : ITAS) ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการตอบแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) นั้น
เพื่อให้การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) ประเด็นคาถาม O36 “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
1. อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกคน
รองประธานกรรมการ
3. ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็นคาถาม O36
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา 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
จากผลคู ณ ของระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) กั บ ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (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

-2ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (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)
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ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต

โอกาส

ผลกระทบ

1

การเบิกค่าพาหนะ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
การจัดซือ้ วัสดุของโครงการ/ผู้ขาดร้านค้า/การจัดจ้าง
ค่าอาหาร
การนาทรัพย์สิน/รถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
การเบียดบังเวลาราชการ ทาธุระส่วนตัว

5

2
3
4

5

ระดับ
ความเสี่ยง
25

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)

4

5

20

(2)

3
2

5
5

15
10

(3)
(4)

แบบประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของกลุ่ม/หน่วย...........................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต

โอกาส

หมายเหตุ ส่งกลุ่มอำนวยกำร ภำยในวันที่ 20 เมษำยน 2564

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

ลาดับ
ความเสี่ยง

25/5/2564

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

พิมพ์

บันทึกขอความ
สวนราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุมอํานวยการ

ที.่ ............................................................................. วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เรื่อง

การประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริตประจําป

เรียน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ ที่ประชุมผูบริหารการศึกษา และผูอํานวยการกลุม/หนวย สพม.พงภกรน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒o พฤษภาคม

๒๕๖๔ ไดวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สพม.พงภกรน และไดมีมติเห็นชอบในการวิเคราะหความเสี่ยง ๑ ระดับ คือ สูง
มาก รายละเอียดตามสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงฯ ดังแนบ โดยใหกลุม/หนวย สพม.สพม.พงภกรน ที่เกี่ยวของ ดําเนินการจัดทําแผน
จัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน นั้น

ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการดําเนินการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดยอยที่ ๑o.๑ การดําเนินการเพื่อปองกันการ

ทุจริต (การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต) ขอ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป (ตามคูมือการประเมินคุณธร
รมฯ หนา ๔o) เปนไปดวยความเรียบรอย
จึงเห็นควรดําเนินการ ดังนี้
๑. แจงหนวยตรวจสอบภายในการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน ขอ ๑ - ๒ ตามแบบดังแนบ
๒. แจงกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ดําเนินการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน ขอ ๓ - ๕

ตามแบบดังแนบ

โดยใหจัดสงขอมูลขอ ๑ และ ๒ สงกลุมอํานวยการ ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. ขออนุญาตใหบันทึกนี้แจงเวียนกลุมที่เกี่ยวของ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปร , สรุปการวิเคราะหความเสี่ยงฯ สพม.พง� , แผนจัดการความเสี่ยง ,

(นางสาวนรีรัตน วิวัทพงษ)

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- เพื่อใหการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แจง

ของ OIT ขอ O๓๖ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควร
ดําเนินการตามเสนอ - เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล)

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2564/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=3468

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปี พ.ศ.2564

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จานวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การปกปิดข้อมูลของหน่วยตรวจรับ
๒. การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจรับ
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึง่ จะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ
1
2

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต

โอกาส ผลกระทบ

การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ
การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ

5
5

5
5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

5

(1,2)

4
3
2
1
1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

5

ระดับ
ความเสี่ยง
25
25

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)

-2จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สามารถสรุ ป การวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับตรวจ
การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก= 25 คะแนน)
ลาดับ 1 (สูงมาก= 25 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ สูงมาก โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง
-

ปัจจัยความเสี่ยง
- การปกปิดข้อมูลของหน่วยรับ
ตรวจ
- การให้ความร่วมมือกับหน่วยรับ
ตรวจ
-

ตัวอย่าง
3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

1. การเลื่อนขั้น
เงินเดือน

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

4

๔

16

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

มาตรการจัดการความเสี่ยง
ม.ค.
63

1. พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประเมิน
2. แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ
3. จัดทา MOU
4. นับตัวข้าราชการครูและบุคลากรที่มีอยู่จริง
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงิน
7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. แจ้งผลการประเมินให้ทราบเป็นรายบุคคล
9. ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
10. แจ้งโรงเรียนส่งผลการเลื่อน
11. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
12. ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
13. ประกาศ ดีเด่น ดีมาก
14. เสนอผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณา
15. กศจ.เพชรบูรณ์ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
16. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ทราบรายบุคคล

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ผู้รับผิดชอ
บ

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

2. การใช้รถ
ส่วนกลางไปใช้
ในกิจการส่วนตัว

3

4

12

3.การใช้ไฟฟ้า
ราชการใช้ใน
กิจการส่วนตัว

๓

๔

๑๒

4. การ

2

4

8

ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่
เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบการ
ปฏิบัติราชการ

ไตรมาส 2

มาตรการจัดการความเสี่ยง
ม.ค.
63

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. จัดทามาตรการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
2. บันทึกเลขไมล์ ก่อนและหลัง
3. ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด ภายในสานักงาน
4. กากับ ติดตาม ควบคุม พนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
1. จัดทามาตรการประหยัดพลังงานและสร้างความตระหนัก
2. ปรับปรุงโทรศัพท์ราชการให้สามารถติดต่อประสานงานกับ
เครือข่ายโทรศัพท์ได้ทุกๆเครือข่าย
3. ให้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานมาจากบ้านพร้อม
แบตเตอรี่สารอง
1.ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก การปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ
2. จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ
3. ปฏิบัติราชการตรงตามขัน้ ตอน
4.ตรวจสอบ กลั่นกรองงานโดยผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
5.มีการจัดสัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ เรื่อง การปฏิบตั ริ าชการ
เป็นระยะๆ
6. ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ก.พ.
63

ไตรมาส 3
มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ไตรมาส 4
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ผู้รับผิดชอ
บ

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
อานวยการ

