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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓ ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบั ติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้ องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย
นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
1. หลักกำรและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest)
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
คณะทำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
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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
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริ กำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำส
ในอนำคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับสั งคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบผู้ กระทำ
ควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ อีกด้วย
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต ๓ ด ำเนิ น กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นตำมมำตรฐำนCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น 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 ส่ ง ผลต่ อ
กลยุ ทธ์ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบั ติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่ส อดคล้ องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ ำ หมำยกลยุ ท ธ์ โครงสร้ ำ งองค์ ก ร ภำวกำรณ์ แ ข่ ง ขั น ทรั พ ยำกรและสภำพแวดล้ อ ม อั น ส่ ง ผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนิน
โครงกำร
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือ
เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำ
รำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัย
หรื อควำมไม่ครอบคลุ มของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรมสั ญญำ กำรร่ำงสั ญญำ
ที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร
เปลี่ ย นแปลงระบบงำนควำมเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ ยนแปลงผู้ บริห ำรและเจ้ ำหน้ ำที่ บ่ อ ยครั้ ง
กำรควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น
2) ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น กฎหมำย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทำงรำชกำร กำรเปลี่ ย นแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือ ง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคล
นั้ น รั บ ผิ ดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่ ว นรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว หรือไม่รู้ตั ว
ทั้งเจตนำและไม่เ จตนำ และมีรู ป แบบที่ห ลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิ นเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 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 หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
นำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้ น ำเอำควำมเสี่ ย งในด้ ำ นต่ ำ งๆ
มำด ำเนิ น กำรวิ เ ครำะห์ ต ำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓ ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรื มีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ทำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม
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3. กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ โ ดยกำรขำดกำรค ำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมมำกกว่ ำ ประโยชน์ ส่ ว นตน
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต
และเพื่อกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่ำง
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ 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 ก่
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

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

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
จำกผลคู ณ ของระดั บ โอกำสที่ จ ะเกิ ด ควำมเสี่ ย ง (Likelihood) กั บ ระดั บ ควำมรุ น แรงของผลกระทบ (Impact)
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (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
จัดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 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) ใช้เกณฑ์ในกำร จัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ปำนกลำง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง
ต่ำ (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับควำมเสี่ยง

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)

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓ มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๑ กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรใช้เงิน กำรจัดสรรงบประมำณ และมีช่องทำงที่จะทำประโยชน์ให้ แก่
ตนเองและพวกพ้อง
๑.๒ กระบวนกำรกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรกำหนดรำคำกลำง และกำรกำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะเข้ำประมูล หรือเสนอสินค้ำ
๑.๓ กระบวนกำรงำนที่เกี่ยวกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม
คือ มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ กำรจัดทำโครงกำร ประชุม สัมมนำ
๒.๒ กำรใช้รถยนต์รำชกำร
๒.๓ กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
๒.๔ กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร
๒.๕ กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
๒.๖ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรไปรำชกำร
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
๓.๑ สูญเสียงบประมำณ
๓.๒ เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำทีใ่ ห้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
๓.๓ เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๔.๑ กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓ รังเกียจ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
๔.๑.๑ กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทำงรำชกำร
๔.๑.๒ กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔.๑.๓ กำรปลูกฝังจิตสำนึกสำธำรณะ และรักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม
๔.๒ กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น
๔.๒.๑ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องระเบียบกฎหมำย วิธีปฏิบัติ
๔.๒.๒ กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
๔.๒.๓ กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
๔.๒.๔ กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๔.๒.๕ จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
ประจาปี พ.ศ. 256๒
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต ๓ กำหนดควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. กำรใช้อำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์
๒. กำรใช้รถรำชกำรไปทำธุระส่วนตัว
๓. กำรทำธุระส่วนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร
๔. กำรนำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จ ะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่ จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง
ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน

ลาดับ
1
2
3
4

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

ระดับ
ความเสี่ยง
16
12
9
9

โอกาส ผลกระทบ

กำรทำธุระส่วนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร
กำรใช้อำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์
กำรใช้รถยนต์รำชกำรไปปฏิบัติภำรกิจอื่น
กำรนำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว

4
3
3
3

4
4
3
3

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5
4

(2)

3

(3), (4)

(1)

2
1
1

2

3

4

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

5

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(3)
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จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สำมำรถสรุ ป กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งและจั ด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ของควำมเสี่ ย งด้ ำ น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรทำธุระส่วนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ 1 (สูงมำก = ๑๖ คะแนน)

กำรใช้อำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์

ลำดับ 2 (สูง = 1๒ คะแนน)

กำรใช้รถยนต์รำชกำรไปปฏิบัติภำรกิจอื่น

ลำดับ 3 (สูง = 9 คะแนน)

กำรนำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ลำดับ 3 (สูง = 9 คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ ควำมเสี่ ย ง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สู งมำก และสู ง
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓ ประจำปีงบประมำณ 256๒ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมำก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)

ปำนกลำง (Medium)
ต่ำ (Low)

มาตรการกาหนด
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
กำรทำธุระส่วนตัวที่เบียดบัง
เวลำรำชกำร

จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กำรใช้อำนำจหน้ำที่เรียกรับ
ผลประโยชน์
- กำรใช้รถยนต์รำชกำรไปปฏิบัติ
ภำรกิจอื่น
- กำรนำทรัพย์สินของทำงรำชกำร
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
-

-
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

1.การทาธุระส่วนตัว
ที่เบียดบังเวลาราชการ

๔

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง
๑๖

๒. การใช้อานาจหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์

๓

4

๑๒

๓. การใช้รถยนต์ราชการไป
ปฏิบัติภารกิจอื่น

๓

๓

๙

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กำกับ ดูแลข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำง ให้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงเต็มที่ เต็มเวลำ
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรม
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำง ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
เช่น มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรม
1. ควบคุม กำกับ ดูแลกำรใช้รถยนต์
รำชกำร
2. มอบหมำยผู้รับผิดชอบ หรือ
พนักงำนขับรถรำยงำนพฤติกรรม
กำรใช้รถยนต์รำชกำร
3. รำยงำนผู้บังคับบัญชำ

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.
6๒

ก.ย.
6๒

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกุล่ม

ทุกกลุ่ม

กลุ่ม
อานวยการ
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4. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
๔.การนาทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
มาตรการจัดการความเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับความเสี่ยง

๓

๓

๙

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๒

ก.พ.
6๒

ไตรมาส 3
มี.ค.
6๒

ควบคุม กำกับ ดูแลกำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร

ผู้รำยงำน
(นำงสำยไหม ดำบทอง)
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ผู้ตรวจรำยงำน
(นำงสำวณัฐภัสสร โชติสตุ )
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้เห็นชอบรำยงำน
(นำยฉัตรชัย น่วมโพธิ)์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
คิดเห็นผู้บังคับบัญชำ ชอบ, อนุญำตให้เผยแพร่

(นำยสุรชำติ เครือศรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓

เม.ย.
6๒

พ.ค.
6๒

ไตรมาส 4
มิ.ย.
6๒

ก.ค.
6๒

ส.ค.
6๒

ก.ย.
6๒

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่ม

ภาคผนวก
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
ที่ ๑๐๒ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓ ได้จัดทำโครงกำร สพม.๓ ใสสะอำด
ปรำศจำกคอร์รัปชั่น ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยกำหนดจัดกิจกรรมวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลำกร
ได้ร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนจัดทำมำตรกำรและแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1. นำยสุรชำติ เครือศรี
2. นำยฉัตรชัย น่วมโพธิ์
3. นำยมำนะ พุ่มบัว
4. นำงสำวณัฐภัสสร โชติสุต
5. นำงสำวน้ำทิพย์ ศรีสัจจำรักษ์
6. นำงมลิวัลย์ วุฒิเกตุ
7. นำงสมพิศ จำตุรนั ตำนนท์
8. นำงนำฏธยำน์ รอดสน
9. นำงสำวรัชดำพร บุปผำ
10. นำงเพลินทิพย์ หินเทำ
11. นำยพิพิธ เรืองสมบัติ
12. ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
13. นำงสุกัลยำ เนียมแตง
14. นำงสำวณิชกัญจน์ อุรเคนทร์เนตร
15. นำงสำวกมลลักษณ์ ลอยพูน
16. นำยปริญญำ อินทรำ
17. นำงสำวจิตรลดำ บุญเครือพันธ์

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
ประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
รองประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
กรรมกำร
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
๑๘.นำงสำวเอมพร.../
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18. นำงสำวเอมพร น้อยจินดำ
19. นำยศิริพงศ์ ทีนะกุล
20. นำงสำยไหม ดำบทอง

นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
พนักงำนรำชกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้าที่ วิเครำะห์ สรุปผลกำรวิเครำะห์ จัดทำแผนจัดกำรควำมเสี่ยงรวมถึงกำรหำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
และจัดทำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนทีอ่ ำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพ
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยสุรชำติ เครือศรี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓
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ประมวลภาพการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี ๑ สพม.๓

