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คานา
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่
ไปแทรกแซงกำรใช้ ดุล ยพินิ จในกระบวนกำรตัดสิ นใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้ เกิดกำรละทิ้ง
คุณธรรมในกำรปฏิบัติห น้ ำที่ส ำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิส ระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน
สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยูในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน
คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคต ตั้งแต่
ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบผู้กระทำควำมผิด
โดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำ ร้องเรียน
เรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำร
ภำครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อ น
ปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนทีอ่ ำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติง ำน
เพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย
และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุ ทธ์
ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ ย งด้ า นการด าเนิ น งาน (Operational Risk: O) เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำน
ภำยในขององค์กร/กระบวนกำร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล
ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนินโครงกำร
3. ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial Risk: F) เป็ น ควำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำร
งบประมำณและกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ
และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์ กร เช่น กำรประมำณกำร
งบประมำณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ ขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำ

ข้อ มูล กำรวิ เครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุ ม และกำรจัด ทำรำยงำนเพื่ อน ำมำใช้ใ นกำรบริ ห ำร
งบประมำณและกำรเงินดังกล่ำว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่
ชัดเจน ควำมไม่ทัน สมัย หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ รวมถึง
กำรทำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ ที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร
และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำน ควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและ
เจ้ ำหน้ำที่บ่ อยครั้ ง กำรควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น
2) ปัจ จั ย ภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบี ยบ ข้ อบังคั บของทำงรำชกำร กำรเปลี่ ยนแปลง
ทำงเทคโนโลยี หรือสภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชนทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่ง
หน้ ำที่ที่บุ คคลนั้น รั บผิ ดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่ วนรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะ
เกิด ขึ้น อย่ำงรู้ ตัว หรื อไม่รู้ ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำและมีรูปแบบที่ห ลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ ในรูป
ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่ รวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์ สินก็ได้
อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
และบริษัทจำกัด หรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม
เนื่องจำกยึดผลประโยชน์สวนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้เป็นกำร
กำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การวิเ คราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส
ที่จ ะทำให้ เกิดควำมเสี ย หำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิด
กับ กำรทุจ ริ ต กล่ ำ วคือ ยิ่ งมีส ถำนกำรณ์ห รือ สภำวกำรณ์ ของกำรขัดกั นของผลประโยชน์ ส่ ว นตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำนCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จะช่ ว ยให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำศรี ส ะเกษ เขต 1 ทรำบถึ ง ควำมเสี่ ย ง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้

1. กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรตำมอ ำ นำจหน้ ำ ที่ ข องข้ ำ รำชกำรเป็ น ไปใน ลั ก ษณะที่ ข ำด
หรือมีควำมรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ทำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมจริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
พร้ อมกัน นี้ ยั งสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำส
กำรทุจริตและเพื่อกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
3. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชน

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิด
ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำง ๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำร
วิเครำะห์ และจัดลำดับควำมเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพ เนื่องจำกเป็นข้อมูล
เชิงพรรณำที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ
โอกำสที่เกิด
คำอธิบำย
5 สูงมำก
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
4 สูง
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3 ปำนกลำง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
2 น้อย
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1 น้อยมำก
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร)
ระดับ โอกำสที่เกิด
คำอธิบำย
5 สูงมำก
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
4 สูง
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
3 ปำนกลำง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
2 น้อย
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
1 น้อยมำก
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำน ๆ ครั้ง
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยพิจำรณำจำก ผลคูณของระดับ โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ
ดังนี้
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ลำดับ
ระดับควำมเสี่ยง
ช่วงคะแนน
1
ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)
15-25 คะแนน
2
ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
9-14 คะแนน
3
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)
4-8 คะแนน
4
ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)
1-3 คะแนน

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำร
พิจำรณำจัดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (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) ใช้เกณฑ์
ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง

คะแนนระดับ
ควำมเสี่ยง

มำตรกำรกำหนด

เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน
เสี่ยงสูง (High)

9-14 คะแนน

ปำนกลำง (Medium)

4–8 คะแนน

ต่ำ (Low)

1–3 คะแนน

มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ำยโอน
ควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง

สีแดง

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง

สีเหลือง

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1
1

กำรแสดงสี
สัญลักษณ์

10
8
6
4
2
2

15
12
9
6
3
3

20
16
12
8
4
4

25
20
15
10
5
5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

สีส้ม

สีเขียว

ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Risk Assessment for Conflict of
Interest) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำศรี ส ะเกษ เขต 1 โดยส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง
- กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร มีโอกำสที่เอื้อประโยชน์
หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค
2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรยืมเงินรำชกำร กำรส่งใช้เอกสำรเพื่อล้ำงหนี้ยังไม่เป็นไปตำมระเบียบและล่ำช้ำ นำชื่อ
บุ ค คลที่ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมหรื อ ปฏิ บั ติ ง ำนไม่ ค รบเวลำหรื อ ไม่ มี ป ฏิ บั ติ ง ำนมำลงชื่ อ เพื่ อ ขอเบิ ก เงิ น
ค่ำอำหำรกลำงวันละอำหำรว่ำง
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม
- สูญเสียงบประมำณ
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบ
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
- งำนที่รับผิดชอบและดำเนินกำรเกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรวม
4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกใหบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1 รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- สร้ำงวิถีองค์กรคุณธรรมให้แก่บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1
- สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
- ยกย่องเชิดชูผู้เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตน
(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น
- ประชุมชี้แจงแนวทำงในกำรดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรป้องกัน
กำรเอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง
- จัดทำคู่มือกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
พ.ศ.2560

- ประชุมชี้แจงกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยและกำรส่งใช้เงินยืมตำมภำรกิจ
หรือโครงกำรต่ำง ๆ
- จัดทำและเผยแพร่คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict Of Interest
ให้กับเจ้ำหน้ำที่
- จัดทำช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- กำหนดหลักเกณฑ์บริหำรและพัฒนำบุคลำกร

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน จำนวน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง
และพวกพ้อง
2. กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร มีโอกำสที่เอื้อประโยชน์
หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิด
ควำมเสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำก่อให้เกิดระดับของ
ควำมเสี่ย งในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุ ด
ที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน
ลำดับ
1

โอกำส ผลกระทบ

กำรยืมเงินรำชกำร กำรส่งใช้เอกสำร
เพื่อล้ำงหนี้ยังไม่เป็นไปตำมระเบียบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

2

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง

5
4
3
2
1

ระดับ
ลำดับ
ควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง

2

5

10

(1)

2

5

10

(2)

1,2

1

2

3

4

5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

จำกแผนภู มิ ค วำมเสี่ ย ง (Risk Map) ที่ ไ ด้ จ ำกกำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งและจั ด ล ำดั บ
ควำมสำคัญของควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุ ปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับ
ควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
จัดลำดับควำมสำคัญ
ของควำมเสี่ยง
1. กำรยืมเงินรำชกำร กำรส่งใช้เอกสำรเพื่อล้ำงหนี้ยังไม่เป็นไปตำมระเบียบ ลำดับ 1 (สูง = 10 คะแนน)
2. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ลำดับ 2 (สูง = 10 คะแนน)
จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูงและปำนกลำง
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ประจำ ปีงบประมำณ 2563 มีดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูงมำก
(Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

ปำนกลำง (Medium)
ต่ำ (Low)

มำตรกำรกำหนด
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลดและประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
จำเป็นต้องจัดกำรควำมเสี่ยง
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
เพื่อไห้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
-

ปัจจัยควำมเสี่ยง
- กำรยืมเงินรำชกำร กำรส่งใช้เอกสำร
เพื่อล้ำงหนี้ยังไม่เป็นไปตำมระเบียบ
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
-

ส่วนที่ 4
แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1. กำรยืมเงินรำชกำร
กำรส่งใช้เอกสำร
เพื่อล้ำงหนี้ยังไม่
เป็นไปตำมระเบียบ

2

5

มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

ควำม
เสี่ยง

ผล
กระทบ
ระดับ

โอกำสและผลกระทบ

โอกำส

เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ ง
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1. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ 2563
2. ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรยืมเงินรำชกำร กำรส่งใช้
เอกสำรเพื่อล้ำงหนี้ โดยประชุมชี้แจงกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยและกำรส่งใช้เงินยืมตำมภำรกิจ
หรือโครงกำรต่ำง ๆ
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณอย่ำงเคร่งครัด
4. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จัดทำรำยงำนสรุป
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและเสนอให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิด
ชอบ

กลุ่ม
กำรเงิน
และ
สินทรัพย์

2. กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน
ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง

2

5

มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

ควำม
เสี่ยง

ผล
กระทบ
ระดับ

โอกำสและผลกระทบ

โอกำส
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1. ประชุมชี้แจงแนวทำงในกำรดำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรป้องกันกำร
เอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง
2. ประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3. กำหนดหลักเกณฑ์บริหำรและพัฒนำบุคลำกร
4. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
5. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและต่อต้ำนกำรทุจริต

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิด
ชอบ

กลุ่ม
บริหำร
งำน
บุคคล
และ
กลุ่ม
อื่นๆ

ภาคผนวก

คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนาไปสู่การทุจริต หรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นำมศรี
2. นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทรกุล
3. นำยสุเทพ ศรบุญทอง
4. นำยคำโพธิ์ บุญสิงห์
5. นำยรังสฤษธิ์ บุญรอง
6. นำยชำณุวัติ ศรเพชร
7. นำยอนันต์ ถมทองทวี
8. นำยบุญช่วย รอดเนียม
9. นำยสมโภชน์ หลักฐำน
10. นำงสรัญญำ เถำว์บุญ
11. นำงรุจิรำภรณ์ หลำวทอง
12. นำงวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน
13. นำงธัญญำธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน
14. นำงกุลจิรำ ไตรภูมิ
15. นำยทวีศักดิ์ ธรรมวันนำ
16. นำงสำวสมพรศรี ชำติมนตรี
17. นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
18. นำงโชติกำ ยิ่งกำแหง
19. นำงช่อผกำ พวงมำเทศ
20. นำงภำวดี สมำน

ผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
รองผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
รองผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
รองผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
รองผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
รองผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยฯ
ศึกษำนิเทศก์
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
ศึกษำนิเทศก์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

