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ส่วนที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทํา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผู้กระทํา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรือ่ งดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O)เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
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เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํา
รายงานเพื่อนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบทีห่ ลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านัน้
แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีสว่ นได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้
เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง
กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สว่ นรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทําให้
1.การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตัวในตําแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสีย
และประชาชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ และจัดลําดับความเสี่ยง
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทัง้ นี้
กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจํา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
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เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ทีส่ ่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คําอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลําดับ
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
ความเสี่ยงระดับต่ํา(Low Risk : L)
1-3 คะแนน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสีย่ ง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสีย่ ง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

คะแนนระดับความ
เสี่ยง
15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

มาตรการกําหนด
มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

การแสดงสีสญ
ั ลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
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ต่ํา (Low)

มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

1–3 คะแนน

สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตมีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาราชการ ในการที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนเอง ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการ คือ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง
- กระบวนงานที่มีช่องทางรับผลประโยชน์จากการประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งส่งผลทางลบต่อหน่วยงาน
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสีย่ งต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การใช้เวลาราชการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว 5
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ 4
- การลงเวลาปฏิบัติราชการ 3
- การรับเงินทอนในการจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา2
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 1
- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกําหนดคุณสมบัติผู้ทจี่ ะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
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- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
- การจัดหาพัสดุ
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- การรับ – จ่ายเงิน
- ฯลฯ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- จัดทําแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงาน flowchart
- กําหนดมาตรการการควบคุมการปฏิบัติที่เหมาะสม
- กําหนดบทลงโทษ
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- จัดทําแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงาน flowchart
- กําหนดมาตรการการควบคุมการปฏิบัติที่เหมาะสม
- กําหนดบทลงโทษ
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประจําปี พ.ศ. 2561
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน
5 ประเด็นหลัก ดังนี้
- การใช้เวลาราชการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น วัสดุอุปกรณ์
- การลงเวลาปฏิบัติราชการ
- การรับเงินทอนในการจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ระดับ
ลําดับ
ลําดับ
ปัจจัยความเสีย่ งในการเกิดทุจริต
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
1
การใช้เวลาราชการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
5
5
25
(1)
2
การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการ เช่น วัสดุอุปกรณ์
4
4
16
(2)
3
การลงเวลาปฏิบัติราชการ
3
3
9
(3)
4
การรับเงินทอนในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
3
6
(4)
2
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5

(2)

(1)

4

(4)

(3)

2

3

3
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
2
1
1

4

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

5

9
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
-การใช้เวลาราชการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
-การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการ เช่น วัสดุอุปกรณ์
-การลงเวลาปฏิบัติราชการ
-การรับเงินทอนในการจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนา

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
ลําดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน)
ลําดับ 3 (สูง = 9 คะแนน)
ลําดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจําปีงบประมาณ 2561 มี ดังนี้
ระดับความเสีย่ ง
มาตรการกําหนด
ปัจจัยความเสีย่ ง
- การใช้เวลาราชการปฏิบัติภารกิจ
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือถ่าย ส่วนตัว
โอนความเสี่ยง
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เช่น วัสดุอุปกรณ์
เสี่ยงสูง (High)
จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
- การลงเวลาปฏิบัติราชการ
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium)
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม - การลงเวลาปฏิบัติราชการ
ความเสี่ยง
ต่ํา (Low)
-
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดําเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

1. การใช้เวลาราชการ
ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว 5

5

5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
25

2. การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์

3

5

15

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
2. จัดทําข้อตกลง Mou ในการปฏิบตั ิงาน
ร่วมกัน
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ขา้ ราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบการขอ
อนุญาตออกนอกสถานที่ไปปฏิบัติราชการ
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัตดิ ี เช่น มอบ
เกียรติบัตร
5. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาปรับพฤติกรรมผู้ไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลง
1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ บุคลากร
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ บุคลากร
ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างเคร่งครัด
3. สร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่ม
อํานวยการ

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
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4 ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับ สร้างความ
ตระหนักในการดูแลและใช้ทรัพย์สนิ ทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดําเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3. การลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ

3

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง
12

4. การรับเงินทอนใน
การจัดทําโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนา

2

4

8

มาตรการจัดการความเสี่ยง

1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ และ
บุคลากร ปฏิบตั ิตามระเบียบการลงเวลา
ปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด
2. จัดทําแนวปฏิบตั ิการลงเวลาในการปฏิบัติ
ราชการ “กระบวนการลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการ”
1. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ขา้ ราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. สร้างความรุ้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับทุจริตและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุม กํากับ ดูแลให้ขา้ ราชการ และ
บุคลากร ปฏิบตั ิตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
4. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการด่าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริงาน
บุคคล

กลุ่ม
อํานวยการ
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มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนิน
การสร้างจิตสํานึกให้ขา้ ราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ

13

ภาคผนวก

- คําสั่ง
- ภาพถ่าย
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15

16

รูปภาพประกอบ

