รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญ เร่งด่วน เชิง รุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำร
บริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำ
สำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้
ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นค่่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อ
บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
5 มีนำคม 2561
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลโดยกำรละเมิ ด ต่ อ กฎหมำยหรื อ จริ ย ธรรมด้ ว ยกำรใช้ อ ำนำจในต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่
ไปแทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรม
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคม
ต้องส่ญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่ส่ญเสียไปอำจอย่่ในร่ปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร
ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม
อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผ่้ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบผ่้กระทำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมร่้ในเรื่อง
ดัง กล่ ำ วอี ก เป็ น จ ำนวนมำก จนน ำไปส่่ ก ำรถ่ ก กล่ ำ วหำร้ อ งเรี ย นเรื่อ งทุ จ ริ ต หรื อ ถ่ ก ลงโทษทำงอำญำ
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ควำมขั ด แย้ ง กั น ระหว่ ำ งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญ หำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนที่ อ ำจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน โดยวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บัติ ง ำนที่อ ำจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดม่ลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบัติ ตำมแผนกลยุทธ์ไ ม่เหมำะสม รวมถึง ควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำ ง
นโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่ง ขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
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2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยใน
ขององค์ก ร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ ใช้ / บุคลำกร/ควำมเพีย งพอของข้อม่ล ส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนินโครงกำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ และกำรเงิ น เช่ น กำรบริ ห ำรกำรเงิน ที่ ไ ม่ ถ่ กต้ อ ง ไม่เ หมำะสม ท ำให้ข ำดประสิ ท ธิ ภ ำพ
และไม่ ทั น ต่ อ สถำนกำรณ์ หรื อ เป็ น ควำมเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเงิ น ขององค์ ก ำร เช่ น กำรประมำณ
กำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำ
ข้อม่ล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำรำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงินดังกล่ำว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน
ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบัง คับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรม
สัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผ่้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร
และกำรเปลี่ ย นแปลงระบบงำนควำมเชื่ อถื อ ได้ ข องระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ ย นแปลงผ่้ บ ริห ำรและ
เจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้งกำรควบคุม กำกับด่แลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ของหน่วยงำน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผ่้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอย่่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงร่้ตัว
หรือไม่ร่้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีร่ปแบบที่หลำกหลำยไม่จำกัดอย่่ในร่ปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในร่ปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป
ดำรงตำแหน่ง ในองค์ก รต่ ำงๆ ทั้ง ในหน่ วยงำนรำชกำร รั ฐวิ สำหกิ จ และบริษั ทจ ำกั ดหรือ กำรที่ บุค คล
ผ่้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์
จำกทำงรำชกำรโดยมิ ชอบ ส่งผลให้บุค คลนั้น ขำดกำรตัด สินใจที่เที่ย งธรรม เนื่ องจำกยึดผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรม
และจรรยำบรรณ
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติง ำนเพื่อลดม่ลเหตุของโอกำส
ที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต
กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือนำไปส่่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัย
เสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
1. กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องข้ ำ รำชกำรเป็ น ไปในลั ก ษณะที่ ข ำดหรื อ
มีควำมรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ปในทำงที่ ท่ ำ ให้ ป ระชำชนขำดควำมเชื่ อ ถื อ ในควำมมี คุ ณ ธรรม
ควำมมีจริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่ว นตน
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำร
ทุจริต และเพื่อกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญ หำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำร
กระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่ อ ตรวจสอบกำรบริ ห ำรงำนและกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถ่กต้อง เป็นธรรม ถ่กกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำต่ อกำรบริ หำรรำชกำรแผ่นดิ นแก่ผ่้รับ บริกำร ผ่้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชำชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิด
ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์
และจั ด ล ำดั บ ควำมเสี่ ย ง โดยก ำหนดเกณฑ์ ก ำรประเมิ น มำตรฐำนที่ จ ะใช้ ใ นกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง
ด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่ ร ะดั บ โอกำสที่ จ ะเกิ ด ควำมเสี่ ย ง (Likelihood) และควำมรุ น แรง
ของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิง คุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อม่ล
เชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
ส่งมำก
ส่ง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

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

โอกาสที่เกิด
ส่งมำก
ส่ง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
ถ่กลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถ่กลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยพิ จ ำรณำ จำกผลค่ ณ ของระดั บ โอกำสที่ จ ะเกิ ด ควำมเสี่ ย ง (Likelihood) กั บระดั บ ควำมรุ น แรง
ของผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงระดับส่งมำก (Extreme Risk : E)
ควำมเสี่ยงระดับส่ง (High Risk : H)
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)
ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภ่มิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก
กำรพิ จ ำรณำจั ดระดั บ ควำมส ำคั ญ ของควำมเสี่ ย งจำกโอกำสที่ จะเกิด ควำมเสี่ย ง (Likelihood) และ
ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite
Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

คะแนนระดับความเสี่ยง

มาตรการกาหนด

เสี่ยงส่งมำก
(Extreme)
เสี่ยงส่ง (High)
ปำนกลำง
(Medium)
ต่ำ (Low)

15-25 คะแนน

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน
1–3 คะแนน

การแสดงสี
สัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

6
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

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
สำนัก งำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธ ยมศึ กษำ เขต 11 มีก ำรด ำเนิ นกำรวิเ ครำะห์ค วำมเสี่ย ง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผ่้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล
ทำงลบต่อผ่้อื่นที่เกี่ยวข้อง
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม
คือ มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรในอำนำจหน้ำที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กำรใช้จ่ ำยงบประมำณที่ไม่เป็ นไปตำมพระรำชกำรบัญญัติว่ ำด้ วยกำรบริหำรงบประมำณ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำที่ ทำให้ผ่้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบ
ด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
- ทำให้ส่ญเสียงบประมำณไปในทำงที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรส่งเสริมให้ผ่้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติง ำนของบุคลำกร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ประจาปี พ.ศ. 2561

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
2. กำรบริหำรงบประมำณที่ไ ม่เป็นไปตำมพระรำชบัญ ญัติว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ไ ด้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำม
เสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยง
ในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงส่ง สุดที่จะต้องบริหำร
จัดกำรก่อน

8
ระดับ
ลาดับ
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
โอกาส ผลกระทบ ความ
เสี่ยง
1 กำรใช้ อ ำนำจหน้ ำที่ เ พื่อ เอื้ อประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ตนเอง 3
4
12
และพวกพ้อง
2 กำรบริหำรงบประมำณที่ไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ 3
3
9
ว่ำด้ วยกำรบริ หำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
3 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3
2
6
4 กำรใช้เวลำรำชกำรเพื่อประโยชน์ของตนเอง
2
2
4

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5
4

(1)

3

(2)

2

(4)

(3)

2

3

1
1

4

5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
จำกแผนภ่มิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญ
ของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

9
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
กำรบริหำรงบประมำณที่ไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
บริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน
กำรใช้เวลำรำชกำรเพื่อประโยชน์ของตนเอง

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (ส่ง = 12 คะแนน)
ลำดับ 2 (ส่ง = 9 คะแนน)
ลำดับ 3 (ปำนกลำง = 6 คะแนน)
ลำดับ 4 (ปำนกลำง = 4 คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ ส่ง
และปำนกลำง โดยสำมำรถสรุปข้อม่ลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 ประจำปีงบประมำณ 2561 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงส่ง (High)

ปำนกลำง
(Medium)

มาตรการกาหนด

ปัจจัยความเสี่ยง

จำเป็น ต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ย งและมี - กำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อเอื้อประโยชน์
มำตรกำรลดควำมเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ อ ย่่ ใ น ให้แก่ตนเองและพวงพ้อง
ระดับที่ยอมรับได้
- กำรบริหำรงบประมำณที่ไม่เป็นไปตำม
พระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรบริ ห ำร
งบประมำณ พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติม
ยอมรั บ ควำมเสี่ ย ง แต่ มี ม ำตรกำร - กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่ อ
ควบคุมควำมเสี่ยง
ประโยชน์ส่วนตน
- กำรใช้ เ วลำรำชกำรเพื่ อ ประโยชน์
ของตนเอง

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
1. กำรใช้อำนำจ

หน้ำที่เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่
ตนเองและพวกพ้อง

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

12 1. จัดทำค่่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทำงกำรป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
เผยแพร่ให้บุคลำกรในสังกัดทรำบเพื่อนำไปส่่
กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง และควบคุม กำกับ
ด่แลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติตำม
ค่่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
2. จั ด อบรมสั ม มนำเพื่ อ ให้ ค วำมร่้ เ กี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในหน่ ว ยงำนให้ แ ก่
บุคลำกร
3. กำรบริ ห ำรงำนจะต้ อ งท ำในร่ ป แบบของ
คณะกรรมกำร ที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได
4. ควบคุม กำกับ ด่แลข้ำรำชกำร และบุคลำกร
ให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบั ติ
หน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ อย่ำงเคร่งครัด

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ไตรมาส 4
ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวฐิติพร
บุญษร
และคณะ

10

โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

2. กำรบริหำร
งบประมำณที่ไม่
เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรบริหำร
งบประมำณ พ.ศ.
2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

โอกาส

ผล
กระท
บ

3

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 2
มาตรการจัดการความเสี่ยง

12 1. จัดทำค่่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทำงกำรป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
เผยแพร่ใ ห้ บุค ลำกรในสัง กั ดทรำบเพื่อ น ำไปส่่
กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังจริงจัง และควบคุม กำกับ
ด่แลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติตำมค่่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. จั ด อบรมสั ม มนำเพื่ อ ให้ ค วำมร่้ เ กี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนให้แก่บุคลำกร
3. กำรบริหำรงบประมำณจะต้องทำในร่ปของ
คณะกรรมกำร ที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ควบคุม กำกับ ด่แลข้ำรำชกำร และบุคลำกร
ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมประกำศหลั ก เกณฑ์ ก ำรปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
และกำรประพฤติมิชอบ อย่ำงเคร่งครัด

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ไตรมาส 4
ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวฐิติพร
บุญษร
และคณะ

11

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

3. กำรใช้ทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์
ส่วนตน

4. กำรใช้เวลำรำชกำร
เพื่อประโยชน์ของตนเอง

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ไตรมาส 4
ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

1. จั ด ท ำค่่ มื อ เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและแนว
ทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ให้บุคลำกร
ในสังกัดทรำบเพื่อนำไปส่่กำรปฏิบัติอย่ำงจริง จัง จริงจัง
และควบคุ ม ก ำกั บ ด่แ ลให้ ข้ ำ รำชกำร และบุ ค ลำกร
ปฏิบัติตำมค่่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ควบคุ ม ก ำกั บ ด่ แ ลให้ ข้ ำ รำชกำรปฏิ บั ติ ต ำมค่่ มื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. ค่่ มื อ เกี่ ย วกั บผลปร ะโยชน์ ทั บ ซ้ อ น และ แน ว
ทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ให้บุคลำกร
ในสัง กัดทรำบเพื่อนำไปส่่กำรปฏิบัติอย่ำงจริง จัง จริงจัง
และควบคุ ม ก ำกั บ ด่ แ ลให้ ข้ ำ รำชกำร และบุ ค ลำกร
ปฏิบัติตำมค่่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ควบคุม กำกั บ ด่ แ ลให้ ข้ำ รำชกำรปฏิ บัติ ต ำมค่่ มื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

12

ภาคผนวก

คณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. นำยสมชำย รองเหลือ
2. นำยมน่ญ ศิลปรัศมี
3. นำยวิฑ่รย์ เพ็ชรประภัสสร
4. นำยวิเชียร ศรีแก้วแฝก
5. นำงพจณิชำ รอดภัย
6. นำงสุนทรี เศวตอำรี
7. นำงสำวชฏำวัลย์ ชุมวรฐำยี
8. นำงวัลภำ นำคประสม
9. นำงสุรภำ อ่อนเกลี้ยง
10. นำงสุพรพงศ์ ชัยดำรงฤทธิ์
11. นำงอำรี ชนะสงครำม
12. นำงสำวนันทวดี บุญจุ่น
13. นำยศักดำ ชินทัตโต
14. นำยสมศักดิ์ เข็มขำว
15. นำงสำวนฤมล ทองสุข
16. นำงสำยลม จิตระดับ
17. นำงสำวเพ็ญวดี ช่ช่วย
18. นำงลำยอง ทองเสน
19. นำงสำวอุไรวรรณ ตรีศิริเกษม
20. นำงสำวจำรุวรรณ ณ นคร
21. นำยชวกร ชลสิทธิ์
22. นำงฐิติมำ สุตะระ
23. นำยสัญลักษณ์ เมืองโคตร
24. นำงบุษกร เพ็ชรพวง
25. นำงรัชดำภรณ์ ปฏิบัติ
26. นำงสำวฐิติพร บุญษร
27. นำงสำวพรพรรณ ไตรมงคลเจิรญ
28. นำงสำวศศิตำ โลกถวิล
29. นำงกันทนำ จันทร์ทอง
30. นำงณัฐติกำ หอมประกอบ
31. นำงภัทรินทร์ ช่มำก

ผ่้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
รองผ่้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
รองผ่้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
รองผ่้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
ผ่้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ผ่้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผ่้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
ผ่้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผ่้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ปฏิบัติหน้ำที่ผ่้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผ่้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนกำรเงินปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ

32. นำงสำวอรชพร มีพัฒน์
33. นำงกิตติธรำ จันทร์รอดภัย
34. นำงหัทยำ ขยัน
35. นำงณัฐจำรักษ์ โสมติด
36. นำงสำวทิพย์ธิภำ ปำนรำม
37. นำงอรฉัตร สุขนิตย์ เอี่ยมอ้น
38. นำงอุรีรัช ขันติไชย
39. นำงสำวอรวรรณ ปำนประเสริฐ
40. นำงสำวชลิตำ เทือกสุบรรณ
41. นำงสำวเบญจวรรณ ศรประสม
42. นำงสำวตรีทิพย์ อินทร์ชิน
43. นำยวรวัชร กลิ่นม่วง
44. นำงสำวอังคณำ นำคประดิษฐ์
45. นำงสำวรัชฎำภรณ์ อุ่นแท่น
46. นำงสำวปรีดำรัตน์ ฟุ้งพันธ์ชำติ
47. นำงสำวอรุณี เพ็ชรดำเนิน
48. นำงสำวจำมิกร อินทร์ชิน
49. นำงสำวศิริยำ น้อยมำ
50. นำงสำวศิรดำ หอมประกอบ
51. นำงสำวมลชนก ยอดมณี
52. นำงสำวจินตนพร หีตเกตุ
53. นำยโชตศักดิ์ คุ้มจันทร์
54. นำยสัญชัย หนอนไม้
55. นำงสำวกรรณิกำ รักสกุล
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