คํานํา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห
ความเสี่ย งเกี่ ยวกั บ การปฏิ บัติ ง านที่อ าจเกิด ผลประโยชน ทับ ซ อ นโดยวิเ คราะหค วามเสี่ ย งเกี่ ยวกั บ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2563 โดยใชการวิเคราะหมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เพื่อกําหนดมาตรการในการปองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหา
การกระทําผิดวินัย ของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอีกดวยเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
เมษายน 2563

สารบัญ

หนา
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
สวนที่ 2 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทบั ซอน
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่
สงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร)
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวกับผลประโยชนทบั ซอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ประจําป พ.ศ. 2563
การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทบั ซอน
แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน
ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ภาคผนวก
แบบสํารวจความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต
คําสั่ง สพป.นครปฐม เขต 1 ที่ ที่ 67/2562 เรือ่ ง แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

1
1
3
4
4
4
5
8

10
11

13
14
15

1

สวนที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
การมี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ นถื อ เป น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป น
การแสวงหา ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนง
หนาที่ไปแทรกแซง การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้ง
คุ ณ ธรรมในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ส าธารณะ ขาดความเป น อิ ส ระ ความเป น กลาง และความเป น ธรรม
จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน
สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน
คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับ
องคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไม
เจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียน เรื่องทุจริต
หรือ ถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซ อน หรือความขัดแย งกัน ระหวางผลประโยชน สวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่
เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ อีกดวย
สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษานครปฐมเขต 1 ดําเนิน การวิเคราะหความเสี่ย ง
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน ทั บ ซ อ นตามมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป น กรอบการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย ง
เกีย่ วกับผลประโยชนทับซอน
การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหาร
ป จ จั ย และควบคุ ม กระบวนการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ลดมู ล เหตุ ข องโอกาสที่ จ ะทํ าให เกิ ด ความเสี ย หายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ ย งด า นกลยุ ท ธ (Strategic Risk: S) หมายถึ ง ความเสี่ ย งเกี่ย วกั บ การบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณ ภายนอกที่สงผล
ตอกลยุทธที่กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวาง
นโยบาย เปาหมายกลยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผล
กระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
2. ความเสี่ ยงดา นการดํ า เนิ น งาน (Operational Risk: O) เกี่ย วข องกั บ ประสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
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ขององค ก ร/กระบวนการเทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรมที่ ใช /บุ ค ลากร/ความเพี ย งพอของข อ มู ล ส งผล
ตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
3. ความเสี่ ย งด า นการเงิ น (Financial Risk: F) เป น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณ และการเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไม
ทันตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณ
ไม เพี ย งพอ และ ไม ส อดคล อ งกั บ ขั้ น ตอนการดําเนิ น การ เป น ต น เนื่ อ งจากขาดการจัด หาข อมู ล การ
วิเคราะห การวางแผน การควบคุ ม และการจัดทํ ารายงานเพื่อนํามาใชในการบริห ารงบประมาณ และ
การเงินดังกลาว
4. ความเสี่ ย งด า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย/กฎระเบี ย บ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไม
ชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติ
กรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ
1. ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและ
เจาหนาที่บอยครั้ง การควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ
ของหนวยงาน เปนตน
2. ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน
ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัว
หรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไป
ดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมี
อํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จาก
ทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตน
เป น หลั ก ผลเสี ย จึ งเกิ ดขึ้ น กั บ ประเทศชาติ การกระทํ าแบบนี้ เป น การกระทํ าที่ ผิ ด ทางจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ
การวิเคราะห ค วามเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทั บซอน หมายถึ ง กระบวนการวิเคราะห
ความเสี่ยงที่เปนระบบ ในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่
จะทํ าให เกิ ดความเสีย หายจากการปฏิ บั ติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับ ซอนหรือความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิด กับการทุจริต
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กล าวคื อ ยิ่ งมี ส ถานการณ หรื อ สภาวการณ ของการขั ดกั น ของผลประโยชน ส ว นตนและผลประโยชน
สวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดําเนิน การวิเคราะห ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ครั้งนี้ จะชวยใหทราบถึงความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับ
ซอนที่เกิดขึ้น และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําใหเกิดความเสี่ยง ดังนี้
1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ
2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม
3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พรอ มกั น นี้ ยั งสามารถกํ า หนดมาตรการแนวทางการป องกัน ยับ ยั้งการทุ จ ริต ป ดโอกาส
การทุจริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย

วัตถุประสงค
การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อปองกันการทุจริตในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการแสวง
หาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เปนแบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได
3. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และประชาชน
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สวนที่ 2
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
การวิ เคราะห ความเสี่ ย งด านผลประโยชน ทับ ซอน (Risk Assessment for Conflict of
Interest) เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมิน
มาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา
มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน
(บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยพิ จารณา จากผลคู ณ ของระดั บ โอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับ ระดับ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลําดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)

ชวงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิ เคราะห ความเสี่ ยงจะต องมี การกําหนดแผนภู มิความเสี่ย ง (Risk Profile) ที่ไดจากการ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุ นแรงของเหตุการณ์ ต่างๆ
ซึ่งระดับความเสี่ยงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน
(4 Quadrant) ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับ
มาตรการกําหนด
การแสดงสี
ความเสี่ยง
สัญลักษณ
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือถายโอนความเสี่ยง สีแดง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีสม
ปานกลาง (Medium)
4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง สีเหลือง
ต่ํา (Low)
1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว

ความรุ นแรงของผลกระทบ (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

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ มีมีสวนรวม
ในการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปพบวามีประเด็นความเสี่ยงตาง ๆ ดังนี้
1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือทีอ่ าจเกิดผลประโยชนทับซอน
การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดประเด็นที่เกี่ยวของดังนี้
1.1 การตรวจรับพัสดุครุภัณฑที่ไมตรงตามคุณลักษณะที่กําหนด
1.2 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอน
1.3 การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ
1.4 การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว
1.5 การใชเวลาราชการทําธุรกิจสวนตัว
1.6 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาที่ไมตรงตามการปฏิบัติจริงหรือตรงตาม
ความจําเปน
1.7 การนําวัสดุสํานักงานไปใชสวนตัวที่บาน
1.8 การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง
1.9 การจัดซื้อจัดจางแบบผูกขาดรานคา/บริษัท
1.10 การรับเงินทอนจากรานคา/บริษัท/อื่นๆ
1.11 การรับเงินทอนจากการจัดทําโครงการ/การเบิกจายงบประมาณ
1.12 การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน
1.13 การยายบุคลากรที่เอื้อประโยชนตอพวกพอง
1.14 การดูแล รักษาทรัพยสินและตรวจสอบพัสดุไมตอเนื่อง
1.15 การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไมมีเกณฑการพิจารณา/ตัวชี้วัด
ที่เปนรูปธรรม
1.16 การจัดสรรงบประมาณตาง ๆ เอื้อประโยชนใหพวกพอง
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2. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม
จากโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน อาจจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
หากไมมีการปองกันที่เหมาะสม ดังนี้
2.1 สูญเสียงบประมาณ
2.2 เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวย
หนาที่
2.3 เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน
3. แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
3.1 การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน
- การสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแกเจาหนาที่
- จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาที่
- การสงเสริมใหผูบังคับบัญชาเปนตัวอยางที่ดี
3.2 การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอหนวยงาน เชน
- การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม
- การเผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
- จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําป พ.ศ. 2563
ระดับ
โอกาสใน
ระดับ ความหมาย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ที่
การเกิด ความรุนแรง ความ ระดับความ
ผลประโยชนทับซอน
ความเสี่ยง ของความเสี่ยง เสี่ยง
เสี่ยง

การตรวจรับพัสดุครุภัณฑที่ไมตรงตาม
คุณลักษณะที่กําหนด
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอน

1.70

2.09

3.56

ต่ํา

1.91

2.15

4.10

ปานกลาง

การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทน
จากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว
การใชเวลาราชการทําธุรกิจสวนตัว

1.49

1.96

2.92

ต่ํา

1.49
2.02

1.91
2.17

2.84
4.38

ต่ํา
ปานกลาง

1.92

2.21

4.25

ปานกลาง
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การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาที่ไม
ตรงตามการปฏิบัติจริงหรือตรงตามความจําเปน
การนําวัสดุสํานักงานไปใชสวนตัวที่บาน

1.70

2.09

3.56

ต่ํา
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การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง

1.23

1.91

2.34

ต่ํา

9

การจัดซื้อจัดจางแบบผูกขาดรานคา/บริษัท

1.87

2.09

3.91

ต่ํา

10 การรับเงินทอนจากรานคา/บริษัท/อื่นๆ

1.51

1.91

2.88

ต่ํา

11 การรับเงินทอนจากการจัดทําโครงการ/การ
เบิกจายงบประมาณ
12 การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน

1.25

1.85

2.30

ต่ํา

1.55

2.08

3.21

ต่ํา

13 การยายบุคลากรที่เอื้อประโยชนตอพวกพอง

1.70

2.17

3.68

ต่ํา

14 การดูแล รักษาทรัพยสินและตรวจสอบพัสดุไม
ตอเนื่อง
15 การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนขั้น
เงินเดือนยังไมมีเกณฑการพิจารณา/ตัวชี้วัดที่เปน
รูปธรรม
16 การจัดสรรงบประมาณตาง ๆ เอื้อประโยชนให
พวกพอง

2.09

2.17

4.54

ปานกลาง

1.62

1.87

3.03

ต่ํา

1.38

1.68

2.31

ต่ํา

1
2
3
4
5
6
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สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 นํ า ผลการประเมิ น มากํ า หนด
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การดูแล รักษาทรัพยสินและตรวจสอบพัสดุไมตอเนื่อง
2. การใชเวลาราชการทําธุรกิจสวนตัว
3. การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาที่ไมตรงตามการปฏิบัติจริงหรือตรงตาม
ความจําเปน
4. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอน
เมื่ อพิ จ ารณาโอกาส/ความถี่ ที่จ ะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุน แรงของผลกระทบ
(Impact)ของแตละปจจัยเสี่ยงแลวจึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน
ลํา
ผล
ระดับ
ลําดับ
ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
โอกาสฯ
ดับ
กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
1 การดูแล รักษาทรัพยสินและตรวจสอบพัสดุไมตอเนื่อง 2.09
2.17
4.54
ปานกลาง
2 การใชเวลาราชการทําธุรกิจสวนตัว
2.02
2.17
4.38
ปานกลาง
3 การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาที่ไม
1.92
2.21
4.25
ปานกลาง
ตรงตามการปฏิบัติจริงหรือตรงตามความจําเปน
4 การปฏิ บัติงานของเจ้ าหน้ าที่ไม่เป็ นไปตามขัน้ ตอน
1.91
2.15
4.10
ปานกลาง

ความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5
4
3
2
1
(1) (2)
(3) (4)

1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

5
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนได ดังนี้
การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
การดูแล รักษาทรัพยสินและตรวจสอบพัสดุไมตอเนื่อง
การใชเวลาราชการทําธุรกิจสวนตัว
การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานลวงเวลาที่ไมตรงตามการ
ปฏิบัติจริงหรือตรงตามความจําเปน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอน

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ลําดับ 1 (ปานกลาง = 4.54 คะแนน)
ลําดับ 2 (ปานกลาง = 4.38 คะแนน)
ลําดับ 3 (ปานกลาง = 4.25 คะแนน)
ลําดับ 4 (ปานกลาง = 4.10 คะแนน)

จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง พบวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนระดับปานกลาง 4 เรื่อง ควรมีมาตรการ
ปองกันเพื่อไมใหเกิดโอกาสขึ้นได

11

แผนจัดการความเสี่ยงปองกันผลประโยชนทับซอน
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3

โอกาสและผลกระทบ
ปจจัย
ที่จะเกิดความเสี่ยง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสีย่ ง

การดูแล รักษาทรัพยสินและ
ตรวจสอบพัสไมตอเนื่อง

2.09

2.17

4.54

ผอ.กลุม
ทุกกลุม

การใชเวลาราชการทําธุรกิจ
สวนตัว

2.02

2.17

4.38

การเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานลวงเวลาที่ไมตรง
ตามการปฏิบัติจริงหรือตรง
ตามความจําเปน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ไมเปนไปตามขั้นตอน

1.92

2.21

4.25

1. กําหนดแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน
2. การกํากับติดตามอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
1. สรางจิตสํานึกในการเปนขาราชการที่ดี
2. กํากับดูแลโดยผูบังคับบัญชาและปฏิบัติ
ตน
ใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา
กํากับติดตามใหการดําเนินการเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

1.91

2.15

4.10

1. จัดทําคูมือปฏิบัติงานและเปดเผยตอ
สาธาณะ
2. การกํากับติดตามอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

ผอ.กลุม
ทุกกลุม

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ผูรับผิดชอบ

ผอ.กลุม
ทุกกลุม

ผอ.กลุม
ทุกกลุม

12

ภาคผนวก
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แบบสํารวจความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปงบประมาณ 2563
คําชี้แจง
ใหทานระบุขอมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
1. กระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

2. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

3. แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
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แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปงบประมาณ 2563
คําชี้แจง 1. การประเมินครั้งนี้เปนการประเมินความเสีย่ งของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือ
กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
2. การประเมินความเสีย่ งพิจารณาจาก โอกาสที่เกิด และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง ตามเกณฑดังนี้
ระดับ
โอกาสที่เกิด
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
5
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา
สูงมาก
4
มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง
สูง
3
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
ปานกลาง
2
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง
นอย
1
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
นอยมาก
ทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
รายการความเสี่ยง
1. การตรวจรับพัสดุครุภัณฑที่ไมตรงตามคุณลักษณะที่กําหนด
2. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอน
3. การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงาน ในหนาที่ความรับผิดชอบ
4. การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว
5. การใชเวลาราชการทําธุรกิจสวนตัว
6. การเบิกคาตอบแทนการปฏิบตั ิงานลวงเวลาที่ไมตรงตามการปฏิบตั ิ
จริงหรือตรงตามความจําเปน
7. การนําวัสดุสํานักงานไปใชสวนตัวที่บาน
8. การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง
9. การจัดซื้อจัดจางแบบผูกขาดรานคา/บริษัท
10. การรับเงินทอนจากรานคา/บริษัท/อื่นๆ
11. การรับเงินทอนจากการจัดทําโครงการ/การเบิกจายงบประมาณ
12. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน
13. การยายบุคลากรทีเ่ อื้อประโยชนตอ พวกพอง
14. การดูแล รักษาทรัพยสินและตรวจสอบพัสดุไมตอเนื่อง
15. การพิจารณาความดีความชอบ/การเลื่อนขั้นเงินเดือนยังไมมีเกณฑ
การพิจารณา/ตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม
16. การจัดสรรงบประมาณตาง ๆ เอื้อประโยชนใหพวกพอง
17. อื่น ๆ โปรดระบุ..............................................................................
18. อื่น ๆ โปรดระบุ..............................................................................

5

โอกาสที่เกิด
4
3
2

1

ความรุนแรงของผลกระทบฯ
5
4 3 2 1
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
ที่ ๕๖ /๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
....................................................................
ตามที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต ๑ มี น โยบายในการต อ ต า น
การทุจริตทุกรูปแบบ ดวยการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดทุกคนไดปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม

มี

ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ จึง
แตงตั้งคณะทํางานดังตอไปนี้
คณะกรรมการดําเนินการ
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๑นครปฐม เขต ๑ ประธานฯ
๒. นางสาวณัฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑นครปฐม เขต ๑
รองประธานฯ
๓. นางอนุนาถ ชื่นจิตร

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑นครปฐม เขต ๑

รองประธานฯ

๔. นางจรรยาพร ยอดแกว ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
๕. นางสมพร เมืองแปน
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
๖. นางพะเยาว เอี่ยมสะอาด ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๗. นางลาวัลย ศรีวิเศษ ฏิบัตหิ นาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
๘. นางกฤษณีย เหล็กอิ่ม
ผูอํานวยการกลุมการเงินและสินทรัพยการเงินและสินทรัพยกรรมการ
๙. นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๑๐. นางสาวอุษา ใหญไลบาง ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล กรรมการ
๑๑. นายปฐม แจงธรรมา
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
กรรมการ
๑๒. นางสมหมาย ดอกจันทร
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ
๑๓. นายมิน ประจวบวัน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต ๑นครปฐม เขต ๑
กรรมการและเลขาฯ
๑๔. นางสาววิไล คชศิลา
๑๕. นางวิไล เรียนทัพ

ศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

กรรมการและผูชวยเลขาฯ
กรรมการและผูชวยเลขาฯ
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มีหนาที่วิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินความเสี่ยง
ของการดําเนินงานตาง ๆ ของบุคลากร ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ นิเทศ กํากับติดตามใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ)

