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คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบ
ได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาเชีย งใหม เขต 1 หวังเปน อยางยิ่งวา รายงานการ
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้
จะเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ
2563 เพื่อใหขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนไดยึดเปนแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 1 ให เ ป น เขตพื้ น ที่ การศึ กษาสุ จ ริต ดัง คํ ากลา วที่ ว า
“คอรัปชั่นเริ่มที่ตัวเรา หยุดที่ตัวเรา”

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
มิถุนายน 2563
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้ าที่ส าธารณะ ขาดความเป็ น อิส ระ ความเป็ นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสั งคมรวมถึงคุณ ค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสั งคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปั จ จั ย และควบคุ มกระบวนการปฏิบั ติ งานเพื่ อ ลดมู ล เหตุ ของโอกาสที่ จะท าให้ เกิ ดความเสี ยหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ควำมเสี่ย งด้ ำ นกลยุท ธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ ยงเกี่ย วกั บ การบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้ าหมายกลยุ ท ธ์ โครงสร้ างองค์ ก ร ภาวการณ์ แ ข่ งขั น ทรั พ ยากรและสภาพแวดล้ อ ม อั น ส่ งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ควำมเสี่ย งด้ ำ นกำรด ำเนิ น งำน (Operational Risk: O) เกี่ย วข้ องกั บ ประสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
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3. ควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำรเงิ น (Financial Risk: F) เป็ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์
การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย /กฎระเบี ย บ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน
เป็นต้น
2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง สภาวการณ์ หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ บุ ค คล ไม่ ว่ า จะเป็ น
นักการเมือง ข้าราชการ พนั กงานบริษัท หรือผู้ บริห ารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบั ติห น้าที่ใน
ตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มี
อานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ
ทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่ อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ ยงในด้านต่างๆ
มาดาเนิน การวิเคราะห์ ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
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1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับ
ความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข
หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกำสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบำย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ ร ะดั บ ควำมรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) เชิ งคุ ณ ภำพ ที่ ส่ งผลกระทบด้ ำ นกำรดำเนิ น งำน
(บุคลำกร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกำสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบำย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับ ของความเสี่ ย ง (Degree of Risk) แสดงถึงระดั บความส าคั ญ ในการบริห ารความเสี่ ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ลำดับ
1
2
3
4

ระดับควำมเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
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ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่ งเป็ น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

คะแนนระดับควำม
เสี่ยง
15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

ต่า (Low)

1–3 คะแนน

มำตรกำรกำหนด

กำรแสดงสีสัญลักษณ์

มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

สีแดง

ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
(Impact)

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

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1.1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
1.2 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุสานักงาน รถ
ราชการ การใช้กระแสไฟฟ้า
1.3 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
1.4 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับ ติดตามการทางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ
2.3 การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
2.4 การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน
2.5 การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
2.6 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
2.7 การจัดหาพัสดุ
2.8 การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
2.9 การเบิกค่าตอบแทน
2.10 การใช้รถราชการ
2.11 การทางานไม่เรียงลาดับความเร่งด่วน
2.12 การวิเคราะห์งานแต่ละกลุ่มงานในเขตพื้นที่
3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม
3.1 สูญเสียงบประมาณ
3.2 เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติงานใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบ
ด้วยหน้าที่
3.3 เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
3.4 เกิดค่านิยมองค์กรที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสาหรับคนรุ่นหลัง
4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1 การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
4.1.1 การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1.2 เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
4.1.3 จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
4.1.4 การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี

7
4.2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
4.2.1 การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4.2.2 การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
4.2.3 การตรวจสอบ ติด ตาม ประเมิน ผล และรายงานผลการปฏิ บั ติงานของบุค ลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4.2.3 จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1.การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ
2.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.การวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทาให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนด
4.การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว
เมื่ อ พิ จ ารณาโอกาส/ความถี่ ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ (Likelihood) และความรุ น แรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลำดับ

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต

โอกำส ผลกระทบ

ระดับ
ลำดับ
ควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง

1

การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ

3

3

9

(1)

2

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

2

3

6

(2)

3

วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทาให้งาน
ล่าช้าไม่เป็นไปตาม

2

2

4

(3)

4

การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว

2

2

4

(4)

8

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)
5
ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
(Impact)

4
3

(2)

2

(3),(4)

(1)

1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง

การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ

ลาดับ 1 (สูง = 9 คะแนน)

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ลาดับ 2 (ปานกลาง = 6 คะแนน)

วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทาให้งานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามกาหนด

ลาดับ 3 (ปานกลาง = 4 คะแนน)

การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว

ลาดับ 4 (ปานกลาง = 4 คะแนน)

9
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดั บความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2563 มี ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)

มำตรกำรกำหนด

ปัจจัยควำมเสี่ยง

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
- การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลา
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ราชการ
ระดับที่ยอมรับได้

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง

- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ขัน้ ตอนและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
-วิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจ
งานทาให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
กาหนด
- การใช้ทรัพยากรของทางราชการ
ไปใช้งานส่วนตัว

10
3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่
จะเกิดควำมเสี่ยง

1.การปฏิบัติงาน
ไม่เต็มตามเวลา
ราชการ

ระยะเวลำดำเนินกำร

โอกำสและผลกระทบ
โอกำส

ผล
กระทบ

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

3

3

1

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ ข้าราชการ
และบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพในเวลาราชการ
3. สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ
ราชการให้เต็มศักยภาพ
4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล ใน
องค์กร
5.จัดทาคู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล
6.บุคลากรทุกคนจัดทาบันทึกการ
ปฏิบัติงาน

ไตรมำส 2
ม.ค.
63

ก.พ.
63

ไตรมำส 3
มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ไตรมำส 4
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่ม/
หน่วย
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ปัจจัยที่
จะเกิดควำมเสี่ยง

2.การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบที่เกี่ยว
ข้อง

ระยะเวลำดำเนินกำร

โอกำสและผลกระทบ
โอกำส

ผล
กระทบ

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

2

3

2

1.ให้ข้าราชการ และบุคลากรจัดทา
คูม่ ือและขั้นตอนการปฏิบัติงานทุก
งาน
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือและ
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
3. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ
และบุคลากร ในการปฏิบัติงานตาม
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
กาหนดอย่างสม่าเสมอ
4.เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการและบุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
5. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/
หน่วยเพื่อให้ทราบถึงกระบวนงานที่
ปฏิบัติเป็นประจา

ไตรมำส 2
ม.ค.
63

ก.พ.
63

ไตรมำส 3
มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ไตรมำส 4
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่ม/
หน่วย
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ระยะเวลำดำเนินกำร
ปัจจัยที่
จะเกิดควำมเสี่ยง

โอกำสและผลกระทบ
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
โอกำส

3.วิเคราะห์งานไม่
เป็นไปตามภารกิจ
งานทาให้งาน
ล่าช้าไม่เป็นไป
ตามกาหนด

2

ผล
ระดับ
กระทบ ควำม
เสี่ยง

2

3

ไตรมำส 2
ม.ค
63

1.ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจงานตาม
โครงสร้างของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและงานของแต่ละกลุม่ งาน/
หน่วย
2. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/
หน่วยเพื่อให้ทราบถึงกระบวนงานที่
ปฏิบัติเป็นประจา
3. การส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4.ติดตามและประเมินผลข้าราชการ
และบุคลากร ในการปฏิบตั ิงานตามคู่มือ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนด
อย่างสม่าเสมอ

ก.พ.
63

ไตรมำส 3
มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ไตรมำส 4
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
63

ทุกกลุ่ม/
หน่วย
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ปัจจัยที่
จะเกิดควำมเสี่ยง

4. การใช้
ทรัพยากรของทาง
ราชการไปใช้งาน
ส่วนตัว

ระยะเวลำดำเนินกำร

โอกำสและผลกระทบ
โอกำส

ผล
กระทบ

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

2

2

4

1.ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 อย่างเคร่งครัด
2.จัดทามาตรการประหยัดการใช้
พลังงานของทางราชการ
3.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล ใน
องค์กร
4.ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรใช้ทรัพยากรของทาง
ราชการเพื่องานของทางราชการ
เท่านั้น

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 63 63 63 63 63 63

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่ม/
หน่วย

14

ภำคผนวก

15

บรรยำกำศกำรประชุมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนทีอ่ ำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมำณ 2563
17 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมล้ำนเงิน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1

16

17

18

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๑
ที่ 144 /๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือ
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕63
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑ัได้กำหนดกำรประเมินควำมเสี่ยงของั
กำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตัหรือกำรขดกนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนักบผลประโยชน์ส่วนรวมั
ปีงบประมำณัพ.ศ.๒๕63ััตำมนโยบำยของสำนกงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นพื้นฐำนักระทรวงศึกษำธิกำรั
ภำยใต้ชื่อโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมัจริยธรรมัและธรรมำภิบำล“ป้องกนกำรทุจริต” โดยมุ่งหวงั“พัฒนำคน
สุจริต พัฒนำงำนสุจริต พัฒนำเขตสุจริต ”
ท้งนี้ัเพื่อให้กำรดำเนินงำนดงกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพัและบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑ัจึงขอแต่งต้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรัั
ดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตัหรือกำรขดกนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนักบผลประโยชน์ส่วนรวมั
ปีงบประมำณัพ.ศ.๒๕63ัดงนี้
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำร
มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำัแนะนำัอำนวยกำรให้กำรดำเนินงำนเกี่ยวกบประเมินควำมเสี่ยงของกำรัั
ดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตัหรือกำรขดกนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนักบผลประโยชน์ส่วนรวมั
ปีงบประมำณัพ.ศ.๒๕63ั ประกอบด้วย
1. นำยรตนภูมิัััััโนสุ
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสำนกงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑
2. นำยสยำมรฐัััักุลประดิษฐ์
รองประธำนกรรมกำรั
รองผู้อำนวยกำรสำนกงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑
3. นำยอวยชยััััศรีตระกูล
ัััััักรรมกำร
ััััััรองผู้อำนวยกำรสำนกงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑
4.ัันำยเจตย์ัััััสะสะรมย์
ัััััักรรมกำร
ััััรองผู้อำนวยกำรสำนกงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑
5. นำยสมโภชน์ัััศรีชะนำ
ัััััักรรมกำร
ัััััรองผู้อำนวยกำรสำนกงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑
6. นำงดำวนภำั น่วมเจริญ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
7. นำงปรียำภรณ์ั บวคลี่
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรพย์

๒
8. นำงอรญญำัวงศ์ดำวัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจดกำรศึกษำ
9. นำงกนกเรขำั บุญยรตน์ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำร
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
10. นำงสำวพรรณีั จนทร์แก้วััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ััััััััััััััััััััั11.ันำงสำวเทพีักบปุละวนััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินกำร
มีหน้ำที่ประเมินควำมเสี่ยงัและบริหำรจดกำรควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรัทุจริตัหรือกำรขดกันระหวั่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกบผลประโยชน์ส่วนรวมัปีงบประมำณั
๒๕62ััประกอบด้วยั
1.ั นำยรตนภูมิัััััโนสุััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสำนกงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑
2. นำยสยำมรฐัััักุลประดิษฐ์ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััรองประธำนกรรมกำรั
รองผู้อำนวยกำรสำนกงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ัเขตั๑
3. ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มัทุกคนัััััััััััััััััััััััักรรมกำร
5. นำงกนกเรขำััับุณยรตน์ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำรและเลขำนัุกำรั
ัััััััััััััััััััััััััััผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
6. นำงจำรุวรรณั ัเหล็กชำยััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นกวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร
ััััััััััััััััััััั7.ััันำงคลอใจััอินทร์วงศ์ัััััััััััััััััััััััััััััััััักรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร ััััััั
ััััััััััััััััััััััััััันกวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร
ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รบแต่งต้งปฏิบติหน้ำที่ที่ได้รบมอบหมำยเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยััเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำรัั
ส่งัณัวนที่ 17 ัเดือนัมิถุนำยนัพ.ศ.ั๒๕63

(นำยรตนภูมิัััโนสุ)
ััััััััััััััผู้อำนวยกำรสำนกงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขตัั1

