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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริ การ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สั งคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ ที่จงใจกระทาความผิ ด ยังพบผู้ กระทา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพั น ธกิ จ ในภาพรวมที่ เ กิ ด จากเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ แ ละเหตุ ก ารณ์ ภ ายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ
กลยุ ทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบั ติตามแผนกลยุท ธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่ส อดคล้ องกันระหว่างนโยบาย
เป้ า หมายกลยุ ท ธ์ โครงสร้ า งองค์ ก ร ภาวการณ์ แ ข่ ง ขั น ทรั พ ยากรและสภาพแวดล้ อ ม อั น ส่ ง ผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
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ขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทา
รายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรื อความไม่ครอบคลุ มของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสั ญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ ย นแปลงระบบงานความเชื่ อถือ ได้ข องระบบสารสนเทศ การเปลี่ ยนแปลงผู้ บ ริห ารและเจ้ าหน้าที่ บ่อยครั้ ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้น รั บ ผิ ดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่ ว นรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่ เจตนา และมีรูป แบบที่ห ลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุ คคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้
เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเ คราะห์ค วามเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้ เกิดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้ น าเอาความเสี่ ย งในด้ า นต่ า งๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
1. การปฏิบั ติร าชการตามอานาจหน้าที่ข องข้าราชการเป็นไปในลั กษณะที่ขาดหรื อมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกาหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบ ทอดวัฒนธรรมสุ จริต และแสดงเจตจานงสุ จริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย ง ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

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

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
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 การพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

คะแนนระดับความ
เสี่ยง
15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

ต่า (Low)

1–3 คะแนน

มาตรการกาหนด

การแสดงสีสัญลักษณ์

มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

ความรุนแรงของผลกระทบ (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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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน , รับรางวัล
- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
- การใช้รถราชการ
- การจัดสรรงบประมาณ
- การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- ฯลฯ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ทาให้ทางราชการเสียประโยชน์
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่ทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบ
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่ค่านิยม คิดดี มีใจ ใฝ่วิถีสุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการที่บรรจุหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- ยกย่องบุคลากรที่เป็นตัวอย่างที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินโครงการ/ปฏิบัติงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประจาปี พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน
4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การใช้อานาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์
2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
4. การจัดสรรงบประมาณ
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลาดับ
1
2
3
4

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส ผลกระทบ

การใช้อานาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
การจัดสรรงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

4
2
1
1

4
2
2
1

ระดับ
ความเสี่ยง
16
4
2
1

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

5
4

(1)

3
2

(3)

1

(4)
1

(2)

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น สามารถสรุ ป การวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การใช้อานาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
การจัดสรรงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูง = 16 คะแนน)
ลาดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน)
ลาดับ 3 (ต่า = 2 คะแนน)
ลาดับ 4 (ต่า = 1 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่า
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2563 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง
มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง
-

- การใช้อานาจหน้าที่ในการหา
ผลประโยชน์
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
- การจัดสรรงบประมาณ
- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
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ส่วนที่ 3
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
ความเสี่ยง
1. การใช้อานาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์

2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

กิจกรรม
มีจานวน 2 กิจกรรม
1. ประกาศมาตรการกากับดูแล
1.1 มาตรการการป้องกันการรับสินบน
1.2 มาตรการการกากับดูแลด้านการเงิน การบัญชี และ
การจัดซื้อจัดจ้าง
2. การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มีจานวน 2 กิจกรรม
1. กาหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้
มาติดต่อราชการ
1.1 แบบฟอร์มข้อมูลประวัติเจ้าหน้าที่
1.2 แบบฟอร์มตรวจสอบกรรมการบริษัท การจดทะเบียนบริษัท
1.3 กาหนดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาเดือน
ทุกเดือน
2. กาหนดหน้าที่และบทลงโทษ
- จัดทาคาสั่งมอบหมายงานที่รับผิดชอบโดยชัดเจน
- กาหนดบทลงโทษตามลาดับขั้นความผิด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุดที่ กค 04015/ว 148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการ
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ความเสี่ยง
3. การจัดสรรงบประมาณ

4. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ

รวม

กิจกรรม
มีจานวน 2 กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
1.1 พิจารณาคาขอจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ก่อสร้างจริง
1.4 จัดสรรงบประมาณตามความจาเป็น ขาดแคลนและเหมาะสม
2. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ
มีจานวน 2 กิจกรรม
1. การสร้างองค์ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้แก่ทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง
2. กาหนดแนวทางการป้องกัน
2.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
2.2 กาหนดปฏิทินการกากับ ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
8 กิจกรรม

ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการ





7 กิจกรรม

8 กิจกรรม
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รายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานกิจกรรมในแต่ละความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
ความเสี่ยง
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
สถานะการ ระดับความเสี่ยงก่อน ระดับความเสี่ยงหลัง หมายเหตุ
(ผู้รับผิดชอบ)
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(โอกาสที่จะเกิด X (โอกาสที่จะเกิด X
ผลกระทบ)
ผลกระทบ)
1. การใช้อานาจ 1.มาตรการการป้องกันการ - ได้ดาเนินการจัดทามาตรการการป้องกัน ดาเนินการ
4x4
2x4
หน้าทีใ่ นการหา รับสินบน
การรับสินบน เพื่อสร้างหลักในการ
เรียบร้อยแล้ว
ผลประโยชน์
(หน่วยตรวจสอบภายใน)
บริหารงานองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับสาธารณชน
- มีการกาหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานผล
- บุคลากรภายในสานักงานทุกคนทราบถึง
แนวปฏิบัติในการทางาน และสามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลภายนอก
2. มาตรการการกากับดูแล - ได้ดาเนินการจัดทามาตรการการกากับ
ดาเนินการ
4x4
2x4
ด้านการเงิน การบัญชี และ ดูแลด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อ เรียบร้อยแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้าง ได้กาหนดมาตรการการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารงานการเงิน ของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม เพื่อให้การ
และสินทรัพย์)
ปฏิบัติงานเป็นไปรวดเร็ว โปร่งใส และ
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมี
การกากับดูแลด้านการเงินและ
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รายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานกิจกรรมในแต่ละความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
ความเสี่ยง
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
สถานะการ ระดับความเสี่ยงก่อน ระดับความเสี่ยงหลัง หมายเหตุ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(โอกาสที่จะเกิด X (โอกาสที่จะเกิด X
ผลกระทบ)
ผลกระทบ)
งบประมาณในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ สามารถจัดระบบการวาง
แผนการดาเนินการต่างๆได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ สามารถเรียกดูข้อมูลและ
ตรวจสอบได้ง่าย
2. การเอื้อ
1. กาหนดแนวทาง
- กาหนดแนวทางตรวจสอบความ
ดาเนินการ
2x2
1x2
ประโยชน์ต่อ
ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เรียบร้อยแล้ว
พวกพ้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้มาติดต่อราชการให้บุคลากรใน
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ สานักงานทราบ รวมถึงถึงการกากับ
ราชการ
ติดตามการปฏิบัติ
(หน่วยตรวจสอบภายใน - บุคลากรในสานักงานได้รับทราบถึงแนว
และกลุ่มบริหารงานการเงิน ปฏิบัติที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติตามได้
และสินทรัพย์)
ตามกฎระเบียบจากกการประชุม
ประจาเดือนของผู้ปฏิบัติงาน
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รายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานกิจกรรมในแต่ละความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
ความเสี่ยง
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
สถานะการ ระดับความเสี่ยงก่อน ระดับความเสี่ยงหลัง หมายเหตุ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(โอกาสที่จะเกิด X (โอกาสที่จะเกิด X
ผลกระทบ)
ผลกระทบ)
2. กาหนดหน้าที่และ
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน
อยู่ระหว่าง
2x2
1x2
บทลงโทษ
การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ดาเนินการ
(หน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึงกาหนดบทลงโทษต่างๆ
และกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์)
3. การจัดสรร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ 1 พิจารณาคาขอจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ดาเนินการ
1x2
1x2
งบประมาณ
เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานในสังกัด
เรียบร้อยแล้ว
(กลุ่มบริหารงานการเงิน 2 คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะ
และสินทรัพย์)
เฉพาะ
3 คณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่
ก่อสร้างจริง
4 จัดสรรงบประมาณตามความจาเป็น
ขาดแคลนและเหมาะสม
เพื่อให้การดาเนินงานถูกต้องตาม
ระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
2. ประชุมชี้แจงการ
- ประชุมชี้แจงการดาเนินงานขอรับการ
ดาเนินการ
1x2
1x2
ดาเนินงานขอรับการจัดสรร จัดสรรงบประมาณ ในการบริหาร
เรียบร้อยแล้ว
งบประมาณ
งบประมาณในรายการต่างๆ พร้อม
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รายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานกิจกรรมในแต่ละความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
ความเสี่ยง
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
สถานะการ ระดับความเสี่ยงก่อน ระดับความเสี่ยงหลัง หมายเหตุ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(โอกาสที่จะเกิด X (โอกาสที่จะเกิด X
ผลกระทบ)
ผลกระทบ)
(กลุ่มบริหารงานการเงิน ขั้นตอนในการบริหารงบประมาณ
และสินทรัพย์)
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการ
ในการจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
4. การเบิกจ่าย 1. การสร้างองค์ความรู้การ - จัดประชุมการสร้างองค์ความรู้การ
ดาเนินการ
1x1
1x1
งบประมาณที่ไม่ ปฏิบัติงานด้านการเงินและ ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้แก่ทุก เรียบร้อยแล้ว
ถูกต้องตาม
พัสดุให้แก่ทุกระดับที่
ระดับที่เกี่ยวข้องทัง้ ในระดับสานักงานเขต
ระเบียบ
เกี่ยวข้อง
พื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
(กลุ่มบริหารงานการเงิน - เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ความ
และสินทรัพย์)
เข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ
2. จัดทาคู่มือการปฏิบัติ
- จัดทาคู่มือการปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี
ดาเนินการ
1x1
1x1
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และพัสดุ กาหนดปฏิทินการกากับ ติดตาม เรียบร้อยแล้ว
กาหนดปฏิทินการกากับ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา ทา
และการเบิกจ่ายเงิน
ความเข้าใจเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ
(กลุ่มบริหารงานการเงิน ในการดาเนินงาน
และสินทรัพย์)
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การประชุมทางไกลผู้บริหารระดับสูง สพม.2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และประกาศเจตจานงสุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดประชุมทางไกลผู้บริหารระดับสูง สพม.2 และผู้บริหาร
สถานศึกษาในสั งกัด น าโดย ดร.สุ ช าติ กลั ดสุ ข ผู้ อานวยการส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 2
ผู้บริหารระดับสูง สพม.2 ประธานสหวิทยาเขต ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด และบุคลากร สพม.2 เข้าร่วมประชุม
ทางไกล ด้วยระบบ Google Meet ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและ
แนวปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น การด้ า นต่ า งๆ ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) และการสร้างจิตสานึกในการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมีการประกาศเจตจานงเขตสุจริต
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การประชุมเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้จัด ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม (3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 เพื่อให้ ความรู้ กับ บุคลากรของโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน สพม.2 รับทราบแนวทางในการ
ดาเนินการต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบ การดาเนินการมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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การประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มและแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม
จอมพล ป. พิบูลสงคราม (1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และยกระดับการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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การประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุม คณะกรรมการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม (1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 โดยได้เล็งเห็นความสาคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดาเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
การจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
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การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุม คณะกรรมการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ดผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
กับการทุจ ริต พร้อมทั้งกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และกาหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และ
แสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้างคุณลักษณะเขตสุจริตอย่างยั่งยืน
.................................................................................
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างคุณลักษณะเขตสุจริตอย่าง
ยั่งยืน ในวันที่ 3-4 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มอบนโยบายทิศทางในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
การปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่
ผลสาเร็จ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
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สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานกิจกรรมในแต่ละความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ติดตามผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานในกิจกรรมใน
แต่ละความเสี่ ยงตามตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ากิจกรรมการจัดการความ
เสี่ ย งโดยส่ ว นใหญ่ดาเนิ นการขับ เคลื่ อนเป็นไปตามแผนที่กาหนด โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ ว เสร็จทั้งสิ้ น 7
กิจกรรม ดังนี้
1.มาตรการการป้องกันการรับสินบน
2. มาตรการการกากับดูแลด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กาหนดแนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ
4. กาหนดหน้าที่และบทลงโทษ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ
6. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ
7. การสร้างองค์ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้แก่ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทาคู่มือการปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ กาหนดปฏิทินการกากั บ ติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายเงิน
ปัญหาที่พบในการดาเนินงาน
1. กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงบางกิจกรรม มีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินการหลายขั้นตอน
ซึ่งการดาเนินงานของผู้รับผิดชอบอาจมีการดาเนินงานในบางส่วนที่เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่อาจดาเนินการไม่ครบตาม
ขั้น ตอนที่ ได้ ร ะบุ ไว้ ตามรายงานการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ยงเกี่ยวกับ การปฏิ บัติง านที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อ น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งทาให้จาเป็นต้องวิเคราะห์ถึงการดาเนินงานอย่างละเอียดอีกครั้ง
2. บางกิจกรรมจาเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดาเนินการ ซึ่งคณะกรรมการบางชุดมีวาระการ
ท างานเพี ย ง 1 ปี ง บประมาณเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น เมื่ อ ขึ้ น ปี ง บประมาณใหม่ ท าให้ ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและอาจจะส่งผลต่อ
การดาเนินการบางขั้นตอนของแต่ละกิจกรรมให้ล่าช้าออกไปและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการในอนาคต
1. ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม จะต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ดาเนินการโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนินการที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุผลหรือ
ดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
2. กิ จ กรรมความเสี่ ย งใดที่ จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ มาด าเนิ น การ ควรให้ มี ก าร
เตรียมการในการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก่อนที่คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่ งจะหมดวาระลง เพื่อให้สามารถ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มาขับเคลื่อนและดาเนินการได้อย่างทันทีและมีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ที่ 91 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
-----------------ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมุงหวังใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการปรับปรุง พัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใสเพื่อใหเกิดธรรมภิบาลในหนวยงาน มีการดําเนินงาน
ที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในหนวยงาน โดยสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดจัดทํารายงานการวิคราะหความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อใหตอบสนองตอนโยบายไดอยางครบถวน จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายสุชาติ กลัดสุข
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรรมการ
3. นายชนะ สุมมาตย
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรรมการ
4. นางนิสา บรรจงการ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กรรมการ
5. นางสาวปราณี มงกุฎทอง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
มีห น า ที่ ให คํา ปรึ ก ษา แนะนํ า การวิ คราะห ความเสี่ ย งการทุ จ ริต ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายตอไป
คณะกรรมการดําเนินการ
1. นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ
2. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข
3. นางยุพดี ดีอินทร
4. นางดลนพร โสรัจจะ
5. นายพิษณุ ทองสืบสาย
6. นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย
7 นายนิธิวัฒน อินทสิทธิ์
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ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
กรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
9. นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
10. นางสาวฐาปนีย ทองเกิด ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
กรรมการ
11. นางสาวปราณี มงกุฎทอง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวชนัตพร ปลื้มปญญา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

-2มี ห น า ที่ วิ เ คราะห กลั่ น กรอง และจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชนทับซอน วิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง ใชในการตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
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