รายงานการประชุม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ สพม.๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
.........................................................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายธวัช แซ่ฮ่า

ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประธาน
มัธยมศึกษาเขต ๕
๒. นายปราโมทย์ เจริญสลุง
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาสิงห์บุรี
๓. นายวิเชียร แก่นไร่
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาชัยนาท
๔. นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม ผู้อ่านวยการกลุ่มอ่านวยการ
๕. นางนันทพร มันทัพ
ผู้อ่านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
๖. น.ส.ญาณิศา แสงสว่าง
ผู้อ่านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลการ
๗. นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา ผู้อ่านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
๘. นางวัญชุรี ธูปบูชากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่านาญการพิเศษ
๙. น.ส.อุไรภรณ์ พุฒหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช่านาญการพิเศษ
๑๐. น.ส.นุชรี ด้วงสี
นักจัดการงานทัวไป ช่านาญการพิเศษ
๑๑. นางบุณยนุช ธรรมสอาด นักประชาสัมพันธ์ ช่านาญการพิเศษ
๑๒. น.ส.ปาณิสรา ตุลพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ช่านาญการ
๑๓. น.ส.พรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม นิติกร ช่านาญการ
๑๔. นางรุ่งนภา กลับทอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
๑๕. นางริญดา สุวรรณอ่อน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
๑๖. นายสุชีพ วันอังคาร
พนักงานราชการ
๑๗. นางมะยม สาลี
เจ้าหน้าทีพิมพ์ดีด
๑๘. น.ส.มัญชุสา สอนจันทร์ เจ้าหน้าทีธุรการ
๑๙. น.ส.ธีราพร เกตส่าราญ
เจ้าหน้าทีธุรการ
๒๐. น.ส.ชนิกานต์ บุญเรือง
เจ้าหน้าทีธุรการ
๒. ผู้ไม่มาประชุม...................

๒
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายชูเกียรติ บุญรอด
๒. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
๓. นายรณชัย นิมกุล
๔. นางพิศมัย สีแตง
๕. นางอรุณี กลับดี
๖. นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์
๗. น.ส.อุสา กลับหอม
๘. นางสุรางค์ นกสี

รอง ผอ.สพม.๕
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมัธยมศึกษาลพบุรี
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมัธยมศึกษาอ่างทอง
ผู้อ่านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อ่านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อ่านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที
ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ ช่านาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ช่านาญการพิเศษ

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

๙. น.ส.สุนทรี จันทร์ส่าราญ
ไปราชการ
๑๐. นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์
ไปราชการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานกล่าวเปิดประชุม แจ้งเพือให้การจัดทำการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยร่วมกันวิเครำะห์ว่ำงำนใดมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องใดของแต่ละกลุ่มงำน ในส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ ให้ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ไม่มี
๓. เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
๔. เรื่องเพื่อทราบ
ด้วย สพฐ. ก่าหนดให้ ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ จัดท่ารายงานการวิเคราะห์
ความเสียงเกียวกับการปฏิบัติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทีอาจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ใช้หลักการ
และทฤษฎี ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสทีจะเกิดผลกระทบของ
ความเสียงต่างๆ เพือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง และด่าเนินการวิเคราะห์ และจัดล่าดับความเสียง
โดยก่ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที จะใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี ยง ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกาสทีจะเกิดความเสียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสียง ทั้งนี้
ก่าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนืองจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ทีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ่านวนเงินทีชัดเจนได้
๓/เกณฑ์ระดับโอกาส.................

๓
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ่า
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

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

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานทีไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสียง โดยพิจารณา
จากผลคู ณ ของระดั บ โอกาสที จะเกิ ด ความเสี ยง (Likelihood) กั บ ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก่าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
ช่วงคะแนน
1
ความเสียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
15-25 คะแนน
2
ความเสียงระดับสูง (High Risk : H)
9-14 คะแนน
3
ความเสียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4-8 คะแนน
4
ความเสียงระดับต่า (Low Risk : L)
1-3 คะแนน
ในการวิเคราะห์ความเสียงจะต้องมีการก่าหนดแผนภูมิความเสียง (Risk Profile) ทีได้จาก การพิจารณา
จัดระดับความส่าคัญของความเสียงจากโอกาสทีจะเกิดความเสียง (Likelihood) และผลกระทบ ทีเกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสียงทีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
๔/ซึงจัดแบ่งเป็น.....................

๔
ซึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นทีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
การแสดงสีสัญลักษณ์
เสียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน
มีมาตรการลด และประเมินซ้่า
สีแดง
หรือถ่ายโอนความเสียง
เสียงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสียง
สีส้ม
ปานกลาง (Medium)

4–8 คะแนน

ตา่ (Low)

1–3 คะแนน

ยอมรับความเสียง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสียง
ยอมรับความเสียง

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

โอกาสทีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการวิเคราะห์ความเสียงทีเป็นระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
เพือลดมูลเหตุของโอกาสทีจะท่าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่าคัญ อันเกียวเนืองเชือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
ทุจริต คือยิงมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมาก
เท่าใดก็ยิงมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
๕/การวิเคราะห์ความเสียง..................

๕
การวิเคราะห์ความเสียงเกียวกับการปฏิบัติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส่านักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ในครั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามค่าสังส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๕ ที ๑๑๖/๒๕๖๒ สัง ณ วันที ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยระดมความคิดเห็นของทีมบริหาร และผู้แทน
ของแต่ ล ะกลุ่ ม งานในส่ า นั ก งานฯ มาด่ า เนิ น การวิ เ คราะห์ ต ามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Oraganizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสียงเกียวกับการปฏิบัติงาน
ทีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถก่าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพือก่าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท่าผิด
วินัยของเจ้าหน้าทีรัฐทีเป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อยอีกด้วย
การวิเคราะห์ความเสียงทีอาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพือให้ทราบถึงปัจจัยเสียงทีอาจเป็นเหตุท่าให้
๑. การปฏิบัติราชการตามอ่านาจหน้าทีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะทีขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าทีไปในทางทีท่าให้ประชาชน สาธารณชน ขาดความเชือถือในความมีคุณธรรม
ความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าทีโดยการขาดการค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมันในหลักธรรมาภิบาล
เมือพิจารณาโอกาส /ความถีทีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสียงแล้วให้น่าผลทีได้มาพิจารณาความสัมพัน ธ์ระหว่างโอกาสทีจะเกิดความเสียง และ
ผลกระทบของความเสียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเสียงในระดับใด ในตาราง
ความเสียง ซึงจะท่าให้ทราบว่ามีความเสียงใดเป็นความเสียงสูงสุดทีจะต้องบริหารจัดการก่อน
ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ได้สรุปความเสียงเกียวกับการปฏิบัติงานทีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ่านวน ๕ ประเด็นหลัก ทีได้จากการระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง
๔. การใช้อ่านาจหน้าทีเรียกรับผลประโยชน์
๕. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรืองส่วนตัว
๓. การดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
1) การพิ จ ารณากระบวนงานที่ มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต หรื อ ที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
- กระบวนงานทีเกียวข้องกับการใช้เวลา และมีช่องทางทีจะท่าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานทีเกียวข้องกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ และมีช่องทางทีจะท่าประโยชน์ให้แก่ตนเอง
๖/- กระบวนงาน.............

๖
- กระบวนงานทีเกียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที ซึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ญาติน้อง
- กระบวนงานทีเกียวข้องกับช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ทีมีส่วนเกียวข้อง ซึงส่งผลทางลบต่อ
องค์กร และบุคคล
- กระบวนงานทีเกียวข้องกับการใช้ต่าแหน่ง อ่านาจหน้าที แสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส่าหรับตนเอง และผู้อืน
- กระบวนการทีเกียวข้องกับการใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
- กระบวนการทีเกียวข้องกับการรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อืนใด ส่งผลให้มี
การตัดสินใจทีเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอืน
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
- การเบิกค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตามความจริงกับเอกสารหลักฐาน
- การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท่าบัญชีทางการเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน
- การใช้รถราชการ ไปงานส่วนตัวของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การรับ – จ่ายเงิน โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่าคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
- การจัดท่าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามโครงการ
- การก่าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก่าหนดคุณสมบัติผู้ทีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยใช้ความสนิทสนมส่วนตัวมากกว่าผลงาน/ประสบการณ์
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีไม่มีสิงของมาเพือให้ตรวจรับ และสิงของไม่ตรงกับรายการสังซื้อ/สังจ้าง
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- เกิดความเสียหายสูญเสียด้านงบประมาณ
- เกิดความเสียหายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง
- เกิดความเสียหายด้านระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที
- เกิดความเสียหายด้านชือเสียง ความน่าเชือถือของหน่วยงาน
- เกิดความเสียหายด้านระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าทีใช้อ่านาจหน้าทีกระท่าผิดในทางมิชอบ
4. แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
๗/- การส่งเสริม...........................

๗
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา ทีมบริหาร เป็นแบบอย่างทีดี แก่บุคลากร
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ ของส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕
- การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส่านึก สร้างค่านิยมให้ด่ารงตน อย่าง
มีวินัย ให้กับบุคลากรส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
- การสร้างความตระหนักร่วมกันในส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เพือให้เกิด
กระบวนการสร้างสรรค์กลไกการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน
- การจัดท่าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีเพือป้องกันความเสียง
ในการปฏิบัติหน้าทีทีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโปร่งใสและเป็นธรรม
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่านักงานเขตพื้นที
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ อย่างสม่าเสมอและต่อเนือง
- การจัดช่องทางการร้องเรียนเกียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ บุคลากร
เจ้าหน้าทีในส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ทีหลากหลายช่องทาง
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ประจาปี พ.ศ. 256๒
เมือพิจารณาโอกาส /ความถีทีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสียงแล้วให้น่าผลทีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทีจะเกิดความเสียง และ
ผลกระทบของความเสียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเสียงในระดับใด ในตาราง
ความเสียง ซึงจะท่าให้ทราบว่ามีความเสียงใดเป็นความเสียงสูงสุดทีจะต้องบริหารจัดการก่อน
ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ได้สรุปความเสียงเกียวกับการปฏิบัติงานทีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทีได้จากการระดมความคิดเห็น และจ่าเป็นต้องด่าเนินการบริหารจัดการความเสียง จ่านวน
๕ ประเด็นหลัก

ตารางที่ ๑ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยขน์ทับซ้อนจากการระดมความคิดเห็นของ
คณะทางาน
ระดับ
ลาดับ
ลาดับ
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๕
๕
๒๕
(๑)
๒ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๔
5
๒๐
(๒)
๓ การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง
๓
๔
๑๒
(๓)
๔ การใช้อ่านาจหน้าทีเรียกรับผลประโยชน์
๓
๓
๙
(๔)
๕ การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรืองส่วนตัว
๒
๔
๘
(๕)

๘

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5
4

(๕)

3

(2)

(1)

4

5

(3)
(4)

2
1
1

2

3

โอกาสทีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสียง (Risk Map) ทีได้จากการวิเคราะห์ความเสียงและจัดล่าดับความส่าคัญของ
ความเสียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสียงและจัดล่าดับความส่าคัญของความเสียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง
การใช้อ่านาจหน้าทีเรียกรับผลประโยชน์
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรืองส่วนตัว

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ล่าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
ล่าดับ 2 (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
ล่าดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)
ล่าดับ 4 (สูง = ๙ คะแนน)
ล่าดับ ๕ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสียง สามารถจ่าแนกระดับความเสียงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง
และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสียงเกียวกับการปฏิบัติงานทีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ประจ่าปีงบประมาณ 256๒ ได้ดังนี้

๙/ตางรางที ๓...............................

๙
ตารางที่ ๓ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จาแนกระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
เ เสียงสูงมาก (Extreme)

เสียงสูง (High)

ปานกลาง (Medium)
ตา่ (Low)

มาตรการกาหนด
จ่าเป็นต้องเร่งจัดการความเสียง
มีมาตรการลดความเสียง และประเมินซ้่า
หรือถ่ายโอนความเสียง

ปัจจัยความเสี่ยง
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ
- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
จ่าเป็นต้องเร่งจัดการความเสียง
- การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดย
และมีมาตรการลดความเสียง เพือให้อยู่ใน ไม่ปฏิบัติงานจริง
ระดับทียอมรับได้
- การใช้อ่านาจหน้าทีเรียกรับ
ผลประโยชน์
ยอมรับความเสียง แต่ควรมีมาตรการ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทาง
ควบคุมความเสียง
ราชการในเรืองส่วนตัว
ยอมรับความเสียง

---

๕. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

๑. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น
ไปตามระเบียบ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

5

5

25

ระยะเวลาดาเนินการ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิตามมาตรการ
ด่าเนินการเพือส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการรับ
สินบน
๒. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร เจ้าหน้าที ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
๓. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร และเจ้าหน้าที ผูร้ ับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดท่ารายงานสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสโดย
ผู้อ่านวยการกลุ่มรับรองข้อมูล รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตาม ล่าดับชั้น
๔. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร และเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ และบุคลากรทีเกียวข้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทุกครั้ง รับรองถึงความไม่เกียวข้อง
สัมพันธ์ ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
(แบบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ
จัดซื้อทุกวิธี

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๒

ก.พ.
6๒

ไตรมาส 3
มี.ค.
6๒

เม.ย.
6๒

พ.ค.
6๒

ไตรมาส 4
มิ.ย.
6๒

ก.ค.
6๒

ส.ค.
6-๒

ก.ย.
6๒

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหารงาน
เงินและ
สินทพรัพย์

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

๒. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่
ถูกต้องตามระเบียบ

๔

๕

๒๐

๓. การเบิกค่า
ตอบแทนนอกเวลา
โดยไม่ปฏิบัติงานจริง

๓

๔

๑๒

๔. การใช้อ่านาจ
หน้าทีเรียกรับ
ผลประโยชน์

๓

๓

๙

ระยะเวลาดาเนินการ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. ควบคุม ก่ากับ ดูแลข้าราชการ
บุคลากร และเจ้าหน้าที ให้ปฏิบัตติ าม
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง
กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที
ก่าหนด อย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม ก่ากับ ดูแลข้าราชการ
บุคลากร และเจ้าหน้าที ให้ปฏิบัตติ าม
มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งฯ
อย่างเคร่งครัด
1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม ก่ากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัตเิ กียวกับข้อร้องเรียน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าทีและการ
ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด
๑. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร และเจ้าหน้าที ปฏิบัตติ าม
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร และเจ้าหน้าที ปฏิบัตติ ามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของส่านักงานเขต
พื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๒

ก.พ.
6๒

ไตรมาส 3
มี.ค.
6๒

เม.ย.
6๒

พ.ค.
6๒

ไตรมาส 4
มิ.ย.
6๒

ก.ค.
6๒

ส.ค.
6-๒

ก.ย.
6๒

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหารงาน
เงินและ
สินทพรัพย์

กลุ่ม
บริหารงาน
เงินและ
สินทพรัพย์

กลุ่ม
อ่านวยการ
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

๕. การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของทาง
ราชการในเรือง
ส่วนตัว

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

๒

๔

๘

ระยะเวลาดาเนินการ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. จัดท่าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย/
ยืมใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด
๒. สร้างจิตส่านึก และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๒

ก.พ.
6๒

ไตรมาส 3
มี.ค.
6๒

เม.ย.
6๒

พ.ค.
6๒

ไตรมาส 4
มิ.ย.
6๒

ก.ค.
6๒

ส.ค.
6-๒

ก.ย.
6๒

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหารงาน
เงินและ
สินทพรัพย์

๖. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสียงทีอาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน โดยไม่
ตั้งใจ และปรับเปลียนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิงขึ้น
๒. หน่วยงานทีพบปัญหาความเสียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือมีการ
ก่าหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน
๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส่าหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพือลดปัญหาการทุจริต
คอรัปชัน และเพือให้การบริหารจัดการความเสียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรปลอด
จากการทุจริต
๗. ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มงานทีเกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่าให้บางงาน
ยังมีความเสียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม/โครงการ
๒. การพบปัญหาความเสียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการด่าเนินการปรับปรุง
แก้ไขทีล่าช้า ท่าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม
๓. หน่วยงานไม่ให้ความส่าคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาทีเกิดขึ้นทีจะส่งผลต่อบุคลากร หรือองค์กร
จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางทีถูกต้อง
๘. แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. น่าประเด็นความเสียงเกียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทีได้จากการวิเคราะห์ความเสียงมาจัดท่า
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ประจ่าปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒. น่าประเด็นความเสียงเกียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทีได้จากการวิเคราะห์ความเสียงมาปรับปรุง
แก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเพิมข้อมูลการเบียดบังเวลาราชการ การจัดซื้อจัด
จ้าง การใช้วัสดุอุปกรณ์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพือเพิมประสิทธิภาพของคู่มือและครอบคลุมเนื้อหาทีเกียวข้อง
มากขึ้น
๓. ก่าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติทีเกียวข้องชัดเจนเพิมมากขึ้นในรายละเอียด
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงก่าหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการด่าเนินงานของส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ เพือเพิมศักยภาพของหน่วยงาน ในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต
๔. เร่งด่าเนินการจัดประชุมให้ความรู้ เพือให้เจ้าหน้าที บุคลากรทราบในเรืองผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายทีเกียวข้อง
๕. สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสร้างจิตส่านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้
บุคลากร ไม่โกงต่อต้านการทุจริต
๖. สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลียนทัศนคติทีไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านสือสังคม
ออนไลน์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
(นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม)
(นางบุณยนุช ธรรมสอาด)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

