รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพชรบูรณ์ เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำนำ
สำนักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาลำพูน เขต ๑ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ย งและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส ่วนรวมของหน่ว ยงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ นำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.74 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA โดยตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ได้คะแนนสูงสุด 99.33 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ได้คะแนน 93.14 คะแนน
๑. ผลการประเมิน ITA รายตัวชี้วัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน)
ลำดับที่ ตัวชี้วัดที่

ประเด็นตัวชี้วัด

คะแนน

ระดับ หมายเหตุ

1

6

คุณภาพการดำเนินงาน

99.33

AA

ผ่าน

2

3

การใช้อำนาจ

98.93

AA

ผ่าน

3

1

การปฏิบัติหน้าที่

97.65

AA

ผ่าน

4

8

การปรับปรุงระบบการทำงาน

96.97

AA

ผ่าน

5

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

96.84

AA

ผ่าน

6

2

การใช้งบประมาณ

96.63

AA

ผ่าน

7

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

95.76

AA

ผ่าน

8

4

การใช้ทรัพย์สินทางราชการ

95.16

AA

ผ่าน

9

10

การป้องกันการทุจริต

93.75

A

ผ่าน

10

9

การเปิดเผยข้อมูล

93.75

A

ผ่าน

หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน
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2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 1-5 ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ 29.05 บ่ ง ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า บุ ค ลากรใน
หน่ว ยงานสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 ยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม รวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การไม่มีพฤติกรรม การเรียก
รับเงินและให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ และพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95 ) จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม ได้คะแนน 97.65 เป็นคะนนจากการประเมินความ
รับ รู้ของบุคลากรภายในหน่ว ยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือดำเนินการ ตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตา มหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานแต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานให้ความสำคัญมากขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรต่อการให้บริการของผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมคะแนนได้เท่ากับร้อยละ 96.63 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่ วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย สะท้อนให้เป็นว่ามีการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใส
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.93 เป็นคะแนนจาการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.16 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคล
การภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า
บุคลากรได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
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(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อย 95.76 เป็นคะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจรติอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมีการจัดทำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็น
ได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้
สร้างความตระหนัก และร่วมกันกำหนดแผนงานการป้องกันการทุจริต ในระดับเขตพื้นที่ อย่างไรก็ดี ก็ควรให้
ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 29.31 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว )
บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงาน ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
โดยมี ก ารให้ ข ้อ มู ล ที ่ ช ั ดเจนแก่ ผ ู ้ร ับ บริ ก ารอย่ า งตรงไปตรงมา ไม่ น ำผลประโยชน์ข องพวกพ้ อ งอยู่ เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งเป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ
คำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา
ไว้ ดังต่อไปนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้
ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95
(๖) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.33 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่า
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้น ตอนและระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ มีการให้ข้ อ มูล ที่ช ัดเจนแก่ผ ู ้ร ับบริ การ ไม่น ำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยูเหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ เรียกรับสินบนนอกจากนี้หน่วยงาน
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดี ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับวิธีการขั้นตอนให้ดี
ยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
(๗) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.87 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มี
ช่องทางการให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน
การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะ
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้วส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(๘) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.97 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือ

๖
ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง
3. ผลการประเมิ น ตามแบบวั ด การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 37.38 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว )
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ และไม่เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพนยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้
ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล ทำให้ต้องมีการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อให้ได้
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยมีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีคะแนน 93.14 คะแนน ประกอบด้วย
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.2 การบริหารงาน
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีคะแนน 93.75 คะแนน ประกอบด้วย
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
จุดแข็ง คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
(2) ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
(3) ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(4) ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
จุดที่ต้องพัฒนา คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
(2) ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

๗
4. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2564) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.

ผลคะแนน ITA

ระดับ

ผลต่างของคะแนน

พัฒนาการ

2560

85.11

สูงมาก

+1.07

เพิ่มขึ้น

2561

81.65

สูงมาก

-3.46

ลดลง

2562

91.12

A

+9.47

เพิ่มขึ้น

2563

96.35

AA

+5.23

เพิ่มขึ้น

2564

95.74

AA

-0.61

ลดลง

การนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ITA Online ) ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้
ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 95) การป้องกันการทุจริต และการเปิดเผยข้อมูล
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความ
เสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงิน
ที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๘
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลำดับ
ระดับความเสี่ยง
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4
ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ย งจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกำหนด
การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ
สีแดง
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
ปานกลาง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
สีเหลือง
ควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว

๙
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ
(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

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of
Interest) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ของกลุ่มงาน/หน่วย
๑.๑ การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุม่ อำนวยการ
การประมาณการการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการซ่อมแซมอาคารสถานที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูตำแหน่งผู้และบุคลากรทางการศึกษา
การลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ
กลุม่ กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดตั้งงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรางวัลต่างๆ
๒. การดำเนินการแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การจัดอบรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๑๐
กลุ่มกฎหมายและคดี
การแต่งตั้งกรรมการสอบวินัย
2. กระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุม่ อำนวยการ
ประมาณการการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซม
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาราคากลาง
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบ ปร.4
๓. จัดทำแบบ ปร.4 เสนอกลุ่มนโยบายและแผน โดยใช้มูลราคากลางตามระเบียบการเงินและ
พัสดุ
กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดตั้งงบประมาณ
๑. กำหนดให้โรงเรียนเสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี (งบลงทุน) และการจัดตั้งงบประมาณตาม
นโยบาย
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่เป็นกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลที่โรงเรียนที่เสนอขอในพื้นที่ของตนเอง
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางกำหนด
๔. สรุปและรายงานผลการจัดตั้งงบประมาณ ให้ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- คณะการรการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การปฏิบัติการนิเทศ (เสี่ยงตรงที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่งผลกับงบประมาณในการนิเทศฯ)
- การนิเทศไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ไม่ได้ออกนิเทศจริง แต่นำผลมารายงาน

๑๑
กลุ่มกฎหมายและคดี
การแต่งตั้งกรรมการสอบวินัย
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นพวกพ้องกับผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก อาจทำให้
การคัดเลือกไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น
๒. การดำเนินการแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้า
อาจเป็นผลเสียกับผู้ส่งงานเข้ารับการคัดเลือก เช่น ระยะเวลาส่งผลงานตามเกณฑ์ จำนวน 15 วันแต่เจ้าหน้าที่
ดำเนินการล่าช้า ระยะเวลาในการจัดทำผลงานของผู้ส่งผลงานลดน้อยลง อาจทำให้ผู้จัดส่งผลงาน จัดทำผลงาน
ไม่ทันกำหนดระยะเวลา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การปฏิบัติงานพิเศษที่ไม่ใช่ประโยชน์ของทางราชการ
๑. การใช้เครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษภายนอกที่มิใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน เช่น ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานในการโฆษณาสินค้า
๒. ได้เบียดบังเวลาราชการและรายได้ของราชการไปเป็นของตัวเอง
การย้ายข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑. รวบรวมคำร้องขอย้ายทั้งภายในและที่มาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา มาจัดทำเป็นบัญชีแยกเป็น
รายโรงเรียน/รายบุคคล ตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารและคิดค่าคะแนนประกอบการย้าย
๓. คณะกรรมการประชุมพิจารณาเอกสารและคิดค่าประกอบการย้าย
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนำเสนอวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย
๕. จัดทำคะแนนเอกสารและการนำเสนอวิสัยทัศน์ พร้อมจัดเรียงลำดับ เพื่อนำเสนอ กศจ.พิจารณา
การลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงเวลามาปฏิบัติราชการโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นแบบฟอร์มคำขอลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนผ่านระบบ
My Office
๓. ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
กลุม่ อำนวยการ
ประมาณการการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซม
- ในการจัดทำแบบ ปร.4 หากไม่ยึดระเบียบว่าด้วยการเงินและพัสดุ อาจทำให้การประมาณ
ค่าวัสดุต่างๆ เกิดความคลาดเคลื่อน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ

๑๒
กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดตั้งงบประมาณ
กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล
โรงเรียนในพื้นที่ของตนเองในการเสนอของบประมาณ จะทำให้เอื้อประโยชน์ในการของบประมาณให้กับพวก
พ้องของตนเอง
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษ
การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ
- เกิดการร้องเรียนจากผู้เสียผลประโยชน์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
- หากคณะกรรมการไม่มีความเป็นธรรม ไม่ยึดระเบียบและกฎหมายอาจเกิดการฟ้องร้องทำให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงาน
การลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ
- หากบุคลากรมาปฏิบัติงานสาย อาจส่งผลให้งานราชการเสียหาย
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ทำให้สูญเสียงบประมาณ
๒. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์
๓. เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไม่มีการ
ทุจริตทุกรูปแบบ
อำนวยการ
ประมาณการการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซม
- จัดอบรมให้กับบุคลากรกลุ่มอำนวยการในเรื่องของการจัดทำแบบ ปร.4
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ
- การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมีความรัดกุม ไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ส่งผลงาน
โดยเด็ดขาด และควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- ผู้บังคับบัญชา ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด
- การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน

๑๓
กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดตั้งงบประมาณ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ควรมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อมูล หรือแต่งตั้งกรรมการระดับเขตพื้นที่การตรวจสอบซ้าอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่มี
ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การปฏิบัติงานพิเศษที่ไม่ใช่ประโยชน์ของทางราชการ
- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้ทั่วทั้งองค์กร
- บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ เช่น มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามรัฐธรรมนูญ การมีประมวลจริยธรรมและห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกาจัดซื้อจัดจ้าง
- การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน
๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด
2. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
3. มีความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย
5. เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
- การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ไม่ทุจริตทุกรูปแบบ
การย้ายข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
- ประชุมแจ้งนโยบายยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริง
การลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลการมาปฏิบัติราชการ เพื่อให้บุคลากรสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน
4.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปี พ.ศ. 256๕

๑๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กำหนดความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)
- การจัดตั้งงบประมาณ
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O)
- การย้ายข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
- การลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ
- การปฏิบัติงานพิเศษที่ไม่ใช่ประโยชน์ของทางราชการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
- ประมาณการการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซม
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
- การแต่งตั้งกรรมการสอบวินัย
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง
ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการ
ก่อน
ลำดับ
ระดับ
ลำดับ
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
1 ประมาณการการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซม

2

3

6

4

2 การย้ายข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

3

5

15

2

3 การมาปฏิบัติราชการ

5

1

5

5

4 การปฏิบัติงานพิเศษที่ไม่ใช่ประโยชน์ของทางราชการ

2

5

10

3

5 การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ

2

3

6

4

6 การจัดอบรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

2

2

4

6

7 การแต่งตั้งกรรมการสอบวินัย

1

3

3

7

8 การจัดตั้งงบประมาณ

2

2

4

6

9 การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

5

5

25

1

๑๕
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

5
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมความเสี่ยง (Risk Map) ที่ด้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำเร็จ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
4.3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การย้ายข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ลำดับที่ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน)
การปฏิบัติงานพิเศษที่ไม่ใช่ประโยชน์ของทางราชการ
ลำดับที่ 3 (สูง = 10 คะแนน)
ประมาณการการใช้วัสดุครุภัณฑ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซม
ลำดับที่ 4 (สูง = 6 คะแนน)
การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ
ลำดับที่ 4 (สูง = 6 คะแนน)
การมาปฏิบัติราชการ
ลำดับที่ 5 (ปานกลาง = 5 คะแนน)
การจัดอบรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ลำดับที่ 6 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
การจัดตั้งงบประมาณ
ลำดับที่ 6 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
การแต่งตั้งกรรมการสอบวินัย
ลำดับที่ 7 (ยอมรับความเสี่ยง = 3 คะแนน)
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออก เป็น 4 ระะดับ คือ สูงมาก สูง
ปานกลาง และต่ำ โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณงบประมาณ 256๕
ดังนี้

ระดับความเสี่ยง
มาตรการกำหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด
และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)

ปานกลาง (Medium)

ต่ำ (Low)

จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการ
ลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
-การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
-การย้ายข้าราชการครูตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
-การปฏิบัติงานพิเศษที่ไม่ใช่
ประโยชน์ของทางการการ
-ประมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ใน
การก่อสร้างและซ่อมแซม
-การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ
-การมาปฏิบัติราชการ
-การจัดอบรมที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
-การจัดตั้งงบประมาณ
-การแต่งตั้งกรรมการสอบวินัย

มาตรการและการดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จำนวน
3 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
1. การนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว โดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังนี้
1.1 แจ้งแนวปฏิบัติ มาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
1.2 จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์
1.3 ควบคุม กำกับ ดูแลให้มีการดําเนินงานตามมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
1.4 ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑ อย่างเคร่งครัด
1.5 จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเกี ่ ย วกั บ การแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส ่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนตน และการดำเนินการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
2. การเบียดบังเวลาราชการไปใช้ในกิจส่วนตนโดยมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังนี้
2.1 ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตาม
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่12) พ.ศ.2502 ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2502
2.2 ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
2.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมวัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล ในองค์กร
2.4 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี
2.5 นําเทคโนโลยีและเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเข้ามาใช้

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๑

โอกาสและผลกระทบ

ระยะเวลาดำเนินการ
มาตรการจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการ

โอกาส

ผล
กระทบ

2

3

ในการดำเนินการคัดเลือก
รางวัลเชิดชูเกียรติ ต่าง ๆ

ระดับ
ความ
เสี่ยง
6 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ที่ไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียกับผู้ส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก
และแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
อย่างเคร่งครัด ทุกครั้งที่มีการคัดเลือกรางวัล
เชิดชูเกียรติต่าง ๆ

2.การแจ้งหนังสือราชการ
มีความล่าช้า

ประมาณการการใช้วัสดุครุภณ
ั ฑ์
ในการก่อสร้างและซ่อมแซม

2

3

6

2. ควบคุม กำกับ ติดตามการส่งหนังสือราชการ
ให้ทันตามกำหนดเวลาและปฏิทินที่กำหนด
หากระยะเวลาไม่เป็นไปตามปฏิทนิ การประกวดที่
กำหนด อาจทำให้มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์เสีย
ประโยชน์
1.จัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรกลุ่ม
อำนวยการ
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่บคุ ลากรกลุ่มอำนวยการ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65 65 65 65
/

/

/

/

/

/

/
/

นางนิสา
คำพันธุ์

นางอรุณศรี
ศรีเมือง

นางเปมิกา
ฤกษณ์จันทร์

โอกาสและผลกระทบ

ระยะเวลาดำเนินการ
มาตรการจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

การสอบวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

โอกาส

ผล
กระทบ

1

3

3

5

การย้ายข้าราชการครูตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

การลงเวลาการมาปฏิบตั ิราชการ
5

1

ไตรมาส 2

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 3

ระดับ
เม.ย
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
พ.ค. มิ.ย.
ความ
.
65 65 65
65 65
เสี่ยง
65
3 ก่อนการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยต้องมี
การแสวงหาข้อมูลผู้ที่เหมาะสมโดยการ
สอบถามผู้บังคับบัญชาและหรือทีม่ ีเกี่ยวข้อง
1.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารและ
คิดค่าคะแนนประกอบการย้าย
15 2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารและ
คิดค่าคะแนนประกอบการย้าย
3.จัดประชุมพิจารณาเอกสารและคิดค่า
ประกอบการย้าย
1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีสรุปการมา
ปฏิบัติราชการ
2.เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบเสนอบัญชีการลงเวลา
ต่อผู้บริหารและแจ้งเวียนในกลุ่มไลน์ราชการ
5

ไตรมาส 4
ก.ค.
65

ส.ค. ก.ย.
65 65
นายวุฒพันธ์ ฤกษ์จันทร์

น.ส.ชมัยพร อ่อนวัน
นายณัฐพงษ์ฉนัตร เกตุขาว

น.ส.ชมัยพร อ่อนวัน

นางธมนภัทร นนทะภา
นางธมนภัทร นนทะภา

๑๙
โอกาสและผลกระทบ

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
การเอื้อประโยชน์การจัดซื้อ
จัดจ้าง

โอกา
ส

ผล
กระท
บ

5

5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
25

ไตรมาส 3

มาตรการจัดการความเสี่ยง
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
63 63 63
1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด
2.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
3.มีความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4.ให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย
----5. เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ขาย/ผูร้ ับ
จ้าง
6. จัดให้มีโครงการอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้เรื่องระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้ จัดจ้าง แก่บุคลากรในสังกัด
ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่าง
ๆ
7. คณะกรรมการตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้อง
ตรวจรับหรือตรวจการจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามที่จดั ซื้อ
จัดจ้างทุกครั้ง

-----

เม.ย.
63

ไตรมาส 4

ผู้รับ
ผิดช
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. อบ
63 63 63 63 63

ภาคผนวก

ภาพการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการดําเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ประจำปี พ.ศ. 25๖๕

