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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2

คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัเเรงงดงวน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำน
ที่โปรงงใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัเหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัเหำสำคัเและพบบงอย
นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคูงมือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
วงำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1
24 มิถุนำยน 2563

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
1. หลักกำรและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์

4
6

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest)
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1
3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

13

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
คณะทำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริต

16

7
9

ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น กำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพรำะเป็ น กำรแสวงหำ
ประโยชน์สงวนบุคคลโดยกำรละเมิดตงอกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหนงงหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนสงงผลกระทบตงอประโยชน์สำธำรณะของสงวนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หนงวยงำน สถำบันและสังคมต้องสูเเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูเเสียไปอำจอยูงในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณคงำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส
ในอนำคตตั้งแตงร ะดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อยงำงไรก็ตำมทงำมกลำงผู้ที่จงใจกระทำควำมผิ ด ยังพบผู้กระทำ
ควำมผิดโดยไมงเจตนำหรือไมงมีควำมรู้ในเรือ่ งดังกลงำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสูงกำรถูกกลงำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำเำ ผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหวงำงผลประโยชน์สงวนตนและผลประโยชน์
สงวนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัเหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบงอเกิดของปัเหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัเหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคตงอกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทีเ่ ป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพือ่ ลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบงงออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพั น ธกิ จ ในภำพรวมที่ เ กิ ด จำกเปลี่ ย นแปลงของสถำนกำรณ์ แ ละเหตุ ก ำรณ์ ภ ำยนอกที่ สง ง ผลตง อ
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไมงเหมำะสม รวมถึงควำมไมงสอดคล้องกันระหวงำงนโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แขงงขัน ทรั พยำกรและสภำพแวดล้อม อั นสงงผลกระทบ
ตงอวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล สงงผลตงอประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนิน
โครงกำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงิน เชงน กำรบริหำรกำรเงินที่ไมงถูกต้อง ไมงเหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไมงทันตงอสถำนกำรณ์ หรือ
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เชงนกำรประมำณกำรงบประมำณไมงเพียงพอ และ ไมงสอดคล้องกับ
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำ
รำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกลงำว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบตงำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไมงชัดเจน ควำมไมงทันสมัย
หรือควำมไมงครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับตงำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรมสัเเำ กำรรงำงสัเเำ
ที่ไมงครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เชงน นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร
เปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บงอยครั้ง
กำรควบคุม กำกับดูแลไมงทั่วถึง และกำรไมงปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหนงวยงำน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เชงน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแขงงขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไมงวงำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหนงงหน้ำที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยูง และสงงผลกระทบตงอประโยชน์สงวนรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอยงำงรู้ตัวหรือไมงรู้ตัว
ทั้งเจตนำและไมงเจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไมงจำกัดอยูงในรูปของตั วเงินหรือทรัพย์สินเทงำนั้น แตงรวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไมงใชงในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแตงงตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหนงงในองค์กรตงำงๆ
ทั้งในหนงวยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้เำติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีสงวนได้สงวนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ สงงผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์สงวนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้
เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จึ ง หมำยถึ ง กระบวนกำรวิ เ ครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะทำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหวงำงผลประโยชน์สงวนตนและ
ผลประโยชน์สงวนรวมเป็นสำคัเ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยงำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กลงำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์สงวนตนและผลประโยชน์สงวนรวม มำกเทงำใด ก็ยิ่งมีโอกำสกงอให้เกิดหรือ
นำไปสูงกำรทุจริตมำกเทงำนั้น
กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้น ำเอำควำมเสี่ ย งในด้ ำ นตง ำ งๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะชงวยให้ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
1. กำรปฏิ บัติร ำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำ รำชกำรเป็นไปในลั ก ษณะที่ขำดหรือ มีควำม
รับผิดชอบไมงเพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ทงำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์สงวนรวมมำกกวงำประโยชน์สง วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
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พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อกำหนด
มำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัเหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น
ปัเหำสำคัเและพบบงอยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์สงวนตนกับผลประโยชน์สวง นรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุงงมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไมงให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์สงวนตัวในตำแหนงงหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอยงำง
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปรงงใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำตงอกำรบริหำรรำชกำรแผงนดินแกงผู้รับบริกำร ผู้มีสงวนได้สงวนเสีย
และประชำชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงตงำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำมเสี่ยง
โดยก ำหนดเกณฑ์ ก ำรประเมิ น มำตรฐำนที่ จ ะใช้ ใ นกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง ด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ กง
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำที่ไมงสำมำรถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบงอยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

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

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถูกลงโทษทำงวินัยอยงำงไมงร้ำยแรง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไมงเหมำะสม
สร้ำงควำมไมงสะดวกตงอกำรปฏิบัติงำนบงอยครัง้
สร้ำงควำมไมงสะดวกตงอกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัเในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของควำมเสี่ยงแตงละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)
ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)
ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
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ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ
จัดระดับควำมสำคัเของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบงงเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบงงพื้นที่เป็น 4 สงวน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร
จัดแบงง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
สีแดง
หรือถงำยโอนควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
สีสม้
ปำนกลำง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยง แตงมีมำตรกำร
สีเหลือง
ควบคุมควำมเสี่ยง
ต่ำ (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยง
สีเขียว

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (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

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสีย่ งต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีชงองทำงที่จะทำประโยชน์ให้แกงตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อยงำงไมงเหมำะสม คือ มีกำร
เอื้อประโยชน์หรือให้ควำมชงวยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค
- กระบวนงำนที่มีชงองทำงเรียกหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีสงวนเกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสีย่ งต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
2. กำรรับงำนนอกหรือกำรทำธุรกิจสงวนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร
3. กำรทำงำนพิเศษโดยอำศัยตำแหนงงหน้ำที่รำชกำรสร้ำงควำมนงำเชือ่ ถือ
4. กำรประเมินควำมดีควำมชอบเพื่อเลือ่ นเงินเดือนโดยไมงเป็นธรรมเอือ้ ประโยชน์แกงพวกพ้อง
5. กำรนำรถรำชกำร, บุคลำกร, วัสดุอุปกรณ์ ของหนงวยงำนไปใช้ ในกิจธุระสงวนตัว
6. กำรจงใจไมงปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ กำรเงิน เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แกงตนเองหรือผู้อื่น
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูเเสียงบประมำณ
- เปิดชงองทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำทำให้ผู้ปฏิบัตใิ ช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียงและควำมนงำเชื่อถือของหนงวยงำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชงน
- กำรสงงเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- เผยแพรงคงำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แกงเจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรสงงเสริมให้ผู้บังคับบัเชำ เป็นตัวอยงำงที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เชงน
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปรงงใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพรงหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อนื่ ใด
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอยงำงสม่ำเสมอและตงอเนือ่ ง
- จัดชงองทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จำนวน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
2. กำรรับงำนนอกหรือกำรทำธุรกิจสงวนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร
3. กำรทำงำนพิเศษโดยอำศัยตำแหนงงหน้ำที่รำชกำรสร้ำงควำมนงำเชือ่ ถือ
4. กำรประเมินควำมดีควำมชอบเพื่อเลือ่ นเงินเดือนโดยไมงเป็นธรรมเอือ้ ประโยชน์แกงพวกพ้อง
5. กำรนำรถรำชกำร, บุคลำกร, วัสดุอุปกรณ์ ของหนงวยงำนไปใช้ ในกิจธุระสงวนตัว
6. กำรจงใจไมงปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ กำรเงิน เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แกงตนเองหรือผู้อื่น
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแตงละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหวงำงโอกำสที่ จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงตงอกิจกรรม หรือภำรกิจของหนงวยงำนวงำ กงอให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง
ซึ่งจะทำให้ทรำบวงำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรกงอน

ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

(1)

กำรประเมินควำมดีควำมชอบเพื่อเลือ่ นเงินเดือน
โดยไมงเป็นธรรมเอือ้ ประโยชน์แกงพวกพ้อง
กำรจงใจไมงปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ
กำรเงิน เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ให้แกงตนเองหรือผูอ้ ื่น
กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทน
จำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
กำรนำรถรำชกำร, บุคลำกร, วัสดุอุปกรณ์
ของหนงวยงำนไปใช้ ในกิจธุระสงวนตัว
กำรรับงำนนอกหรือกำรทำธุรกิจสงวนตัวที่เบียดบัง
เวลำรำชกำร
กำรทำงำนพิเศษโดยอำศัยตำแหนงงหน้ำที่รำชกำร
สร้ำงควำมนงำเชือ่ ถือ

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

คะแนน
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง
2
3
6

ระดับ
ความเสี่ยง
ปำนกลำง

1

5

5

ปำนกลำง

1

5

5

ปำนกลำง

2

1

2

ต่ำ

1

2

2

ต่ำ

1

1

1

ต่ำ
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ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสีย่ ง (Risk Map)
5

(2)(3)

4
3

(1)

2

(5)

1

(6)

(4)

1

2

3

4

5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัเของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมส ำคัเของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรประเมินควำมดีควำมชอบเพื่อเลือ่ นเงินเดือนโดย
ไมงเป็นธรรมเอือ้ ประโยชน์แกงพวกพ้อง
กำรจงใจไมงปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ กำรเงิน เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แกงตนเองหรือผูอ้ นื่
กำรรับผลประโยชน์หรือกำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่
กำรนำรถรำชกำร, บุคลำกร, วัสดุอุปกรณ์ ของหนงวยงำนไปใช้
ในกิจธุระสงวนตัว
กำรรับงำนนอกหรือกำรทำธุรกิจสงวนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร
กำรทำงำนพิเศษโดยอำศัยตำแหนงงหน้ำที่รำชกำรสร้ำง
ควำมนงำเชือ่ ถือ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (ปำนกลำง = 6 คะแนน)

ลำดับ 2 (ปำนกลำง = 5 คะแนน)

ลำดับ 3 (ต่ำ = 1 คะแนน)
ลำดับ 4 (ต่ำ = 1 คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ ปำนกลำง และ ต่ำ
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2563 มี ดังนี้
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ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมำก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)
ปำนกลำง (Medium)

ต่ำ (Low)

มาตรการกาหนด
ปัจจัยความเสี่ยง
จำเป็นต้องเรงงจัดกำรควำมเสีย่ ง
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ หรือถงำย
โอนควำมเสี่ยง
จำเป็นต้องเรงงจัดกำรควำมเสีย่ ง
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพื่อให้อยูงใน
ระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับควำมเสี่ยง แตงมีมำตรกำรควบคุม - กำรประเมินควำมดีควำมชอบ
ควำมเสี่ยง
เพือ่ เลือ่ นเงินเดือนโดยไมง
เป็นธรรมเอื้อประโยชน์แกงพวกพ้อง
- กำรจงใจไมงปฏิบัติตำมระเบียบ
เกี่ยวกับพัสดุ กำรเงิน เพื่อเอือ้
ประโยชน์ให้แกงตนเองหรือผูอ้ นื่
- กำรรับผลประโยชน์หรือกำร
เรียกร้องสิ่งตอบแทนจำกกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ยอมรับควำมเสี่ยง

- กำรนำรถรำชกำร, บุคลำกร, วัสดุ
อุปกรณ์ ของหนงวยงำนไปใช้ ใน
กิจธุระสงวนตัว
- กำรรับงำนนอกหรือกำรทำธุรกิจ
สงวนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร
- กำรทำงำนพิเศษโดยอำศัย
ตำแหนงงหน้ำที่รำชกำรสร้ำงควำม
นงำเชือ่ ถือ

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
1. กำรประเมินควำมดี
ควำมชอบเพื่อเลื่อน
เงินเดือนโดยไมงเป็นธรรม
เอื้อประโยชน์แกง
พวกพ้อง

2. กำรจงใจไมงปฏิบัติ
ตำมระเบียบเกี่ยวกับ
พัสดุ กำรเงิน เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แกงตนเอง
หรือผู้อื่น

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส
2

มาตรการจัดการความเสี่ยง
ผล
คะแนน
กระทบ ความ
เสี่ยง
3
6
1. กำรประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำร
ภำยในหนงวยงำน ต้องยึดผลสัมฤทธิ์ของงำน
และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นสำคัเ

1

5

5

ไตรมาส 2
ม.ค.
63

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

ผู้รับผิดชอบ
กลุงมบริหำร
งำนบุคคล

2. กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติงำน
รำยบุคคล ตอนเริ่มต้นทุกรอบของกำร
ประเมินเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินต้อง
ยึดตำมตัวชี้วัดรำยบุคคลตำมที่ได้จัดทำไว้

กลุงมบริหำร
งำนบุคคล

3. กำรประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงำน
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวทำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระเบียบกำร
เบิกจงำยกำรเงินและกำรคลัง อยงำงเครงงครัด

กลุงมกฎหมำย
และคดี

2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดทำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ
เสนอให้หัวหน้ำสงวนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง
3. กำรจัดทำโครงกำรอบรมพัฒนำผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและพัสดุโรงเรียน

กลุงมบริหำร
งำนกำรเงิน
และสินทรัพย์

4. จัดทำโครงกำรตรวจสอบภำยในเพื่อ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัเชี และ
พัสดุของสำนักงำน และ สถำนศึกษำในสังกัด

กลุงมบริหำร
งำนกำรเงิน
และสินทรัพย์

กลุงมบริหำร
งำนกำรเงิน
และสินทรัพย์
และ กลุงม
พัฒนำครูฯ
หนงวย
ตรวจสอบ
ภำยใน
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