รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ ดำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกัน
กำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิ ดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่
เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้ำหมำย
ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติ
หน้ ำที่ ส ำธำรณะ ขำดควำมเป็ น อิส ระ ควำมเป็น กลำง และควำมเป็ นธรรม จนส่ งผลกระทบต่อ ประโยชน์
สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็น ธรรมใน
สั งคม รวมถึ งคุ ณ ค่ ำอื่ น ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้ งแต่ ร ะดั บ องค์ ก รจนถึ งระดั บ สั งคม อย่ ำงไรก็ ต ำม
ท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบผู้กระทำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีค วำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็น
จำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ควำมขัดแย้ งกัน ระหว่ำงผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็ น
ประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำร
บริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิ บัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมทีเ่ กิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรดำเนินโครงกำร
3. ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial Risk: F) เป็ น ควำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำร
งบประมำณ และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์
กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำรำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับ กำรปฏิบั ติตำมกฎระเบี ยบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน
ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรมสัญญำ
กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุ คลำกร
และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
บ่อยครั้ง กำรควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน
เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่
ที่บุคคลนั้นรับ ผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้ น
แต่ ร วมถึ งผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่ ไม่ใช่ในรู ปตั ว เงิน หรือทรัพ ย์สิ นก็ ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจหน้ำที่
ตัดสินใจให้ญำติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึง
เกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะทำ
ให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมี
โอกำสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ
มำด ำเนิ น กำรวิเครำะห์ ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ กษำประถมศึก ษำพะเยำ เขต ๒ กำรวิเครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนนี้ จะช่ วยให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น
และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมี
จริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และ
กำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต
ปิดโอกำสกำรทุจริต และเพื่อกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบ กำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่ อ ตรวจสอบกำรบริห ำรงำนและกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ รั ฐ ไม่ ใ ห้ เกิ ด กำร
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชำชน
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน
1. การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต และผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Risk Assessment for
corruption and Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำนเป็นกำร
วิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง
และดำเนิ น กำรวิเครำะห์ และจั ด ล ำดั บ ควำมเสี่ ยง โดยกำหนดเกณฑ์ กำรประเมิน มำตรฐำนที่ จะใช้ในกำร
ประเมินควำมเสี่ยง เสี่ยงต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ได้แ ก่ ระดับโอกำสที่
จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
4
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ ร ะดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) เชิ ง คุ ณ ภาพ ที่ ส่ ง ผลกระทบด้ า นการด าเนิ น งาน
(บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
มูลค่าความเสียหาย
5
สูงมาก
มีความเสียหายมูลค่าตั้งแต่ 1000001ขึ้นไป
4
สูง
มีความเสียหายมูลค่าตั้งแต่ 5000001–1000000บาท
3
ปานกลาง
มีความเสียหายมูลค่าตั้งแต่ 100001–500000บาท
2
น้อย
มีความเสียหายมูลค่าตั้งแต่ 50001–100000บาท
1
น้อยมาก
มีความเสียหายมูลค่าตั้งแต่ 1–50000บาท
ระดั บ ของควำมเสี่ ย ง (Degree of Risk) แสดงถึ งระดั บ ควำมสำคั ญ ในกำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง โดย
พิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก(ExtremeRisk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง(HighRisk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง(ModerateRisk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า(LowRisk : L)

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

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำก กำรพิจำรณำ
จัดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

คะแนนระดับความเสี่ยง

เสี่ยงสูงมาก(Extreme)

15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง(High)

9-14 คะแนน

ปานกลาง(Medium)

4–8 คะแนน

ต่า(Low)

1–3 คะแนน

มาตรการกาหนด
มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีสม้
สีเหลือง
สีเขียว
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ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (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

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
2. การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต และผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Risk Assessment for
corruption and Conflict of Interest)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่อกำร
ทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มีกำร
เอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มอำนวยกำร
- กำรใช้รถยนต์รำชกำรไปนอกเส้นทำงและนำรถยนต์รำชกำรไปใช้ส่วนตัว
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
- กำรสรรหำ บรรจุ และแต่งตั้ง โดยไม่มีควำมโปร่งใส่ โดยใช้ช่องว่ำงของ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
- กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อำจมีกำรเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง
เครือญำติ หรือธุรกิจของตนเอง
- กำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ยังไม่เคร่งครัดเท่ำที่ควร
กลุม่ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
- กำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหำร เพื่อรับรำงวัล หรือเป็นแทนในโครงกำรต่ำง ๆ อำจเอื้อประโยชน์
ให้กับเพื่อน ญำติพี่น้อง คนรู้จัก มีกำรดำเนินกำรล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับ
กลุม่ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
- กำรเพิ่มโอกำสกำรเรียนและจบกำรศึกษำทุกระดับ ไม่บรรลุเป้ำหมำยเนื่องจำก ผู้ปกครองไม่เห็นควำมสำคัญ
ของกำรศึกษำของบุ ต รหลำน มีเด็กตกหล่ น ไม่ ส ำมำรถเข้ ำเรียนได้ เช่น เด็ กพิ กำร เด็ก เร่ร่อน กำรติด ตำม
ควบคุมเร่งรัดให้เด็กเข้ำเรียน ไม่ครบทุกคน
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมำณ
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียง และควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิ ตสานึกให้บุค ลากรของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๒ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี
- อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใส และเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- จัดทำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒
- อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่ควรรู้ในกำรปฏิบัติงำน

8

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต ๒ ประจาปี พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ กำหนดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือ
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กำรนำรถยนต์รำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว และนอกเส้นทำง
2. กำรกำกับติดตำม และตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ยังไม่เคร่งครัดเท่ำที่ควร
๓. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๔. การเอื้อประโยชน์ในกำรคัดเลือก นักเรียน ครู ผู้บริหำรในกำรรับรำงวัล
เมื่ อ พิ จ ำรณำโอกำส/ควำมถี่ ที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ำรณ์ (Likelihood) และควำมรุ น แรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
และผลกระทบ ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับ
ใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต

ลำดับ
๑ กำรนำรถยนต์รำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
และนอกเส้นทำง
๒ กำรกำกับติดตำมและตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ยังไม่เคร่งครัดเท่ำที่ควร
๓ กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๔ กำรเอื้อประโยชน์ในกำรคัดเลือก นักเรียน ครู
ผู้บริหำรในกำรรับรำงวัล

๔

3

ระดับ
ควำมเสี่ยง
12

3

3

9

(2)

3
2

2
2

6
4

(3)
(4)

โอกำส ผลกระทบ

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)
5
4
3
2
1
1

(1)

(4)

(2)
(3)

2

3

4

5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

ลำดับ
ควำมเสี่ยง
(1)

9
จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยง
ต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับ
ควำมสำคัญของควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรนำรถยนต์รำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว และนอกเส้นทำง
การกากับติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เคร่งครัด
เท่าที่ควร
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
การเอื้อประโยชน์ในกำรคัดเลือก นักเรียน ครู ผู้บริหำรในกำรรับรำงวัล

จัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยง
ลาดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ลาดับ 2 (สูง = 9 คะแนน)
ลาดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
ลาดับ 4 (ปานกลาง = 4 คะแนน)

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง และ
ปำนกลำง โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ ประจำปีงบประมำณ 2562 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก(Extreme)

มาตรการกาหนด

ปัจจัยความเสี่ยง

มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง

-

เสี่ยงสูง(High)

มีมาตรการลดความเสี่ยง

ปานกลาง(Medium)

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

ต่า(Low)

ยอมรับความเสี่ยง

-การน้ารถยนต์ราชการไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว และนอกเส้นทาง
-การกากับติดตาม และตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เคร่งครัด
เท่าที่ควร
-การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
-การเอื้อประโยชน์ในกำรคัดเลือก
นักเรียน ครู ผู้บริหำรในกำรรับรำงวัล
-
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แผนจัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อป้องกันกำรทุจริต หรืออำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒

11
3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันต่อการทุจริต หรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกำสและผลกระทบ
ปัจจัยที่จะ
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ระดับ
เกิดควำม โอกำส ผล
กระทบ ควำม
เสี่ยง
เสี่ยง
1.กำรนำ
4
3
12 1. แจ้งแนวปฏิบัติ มำตรกำรกำรใช้ รถยนต์ รำชกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ
รถยนต์
เขต 2
รำชกำรไป
2. ประชำสัมพั นธ์ สร้ำงกำรรับ รู้ ถึงกำรดำเนิ นงำน
ใช้ในเรื่อง
ตำมคู่มือกำรดำเนินงำนตำมข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
ส่วนตัว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต
และนอก
2 อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
เส้นทำง

เต็ ม ควำมสำมำรถ ไม่ มี กำรละเว้น กำรปฏิ บั ติ หน้ ำ ที่
และกำรประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุ ม ก ำกั บ ดู แ ลให้ ข้ ำ รำชกำร บุ ค ลำกร ให้
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุ คลำกร ให้ ป ฏิบั ติ ต ำมกฎ ระเบี ย บ ข้อบั งคับ ตำม
คู่ มื อ กำรป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและข อง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต
๒ อย่ำงเคร่งครัด
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนตน
และกำรดำเนินกำรที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในกำร
ปฏิบัติงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
62 62 62 62 62 62

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมำส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62
กลุ่ม
อำนวยกำรR
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โอกำสและผลกระทบ
ปัจจัยที่จะ
ระดับ
เกิดควำม โอกำส ผล
กระทบ ควำม
เสี่ยง
เสี่ยง
2. การ
3
3
9
กากับ
ติดตาม
และ
ตรวจสอบ
การจัดซื้อ
จัดจ้าง ยัง
ไม่
เคร่งครัด
เท่าที่ควร
3.การเอื้อ
ประโยชน์
ต่อพวก
พ้องใน
การจัดซื้อ
จัดจ้าง

3

2

6

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจัดทำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง อย่ำงเคร่งครัด
4. สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย
กำร เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจัดทำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรองถึงควำมไม่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
62 62 62 62 62 62

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมำส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62
กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์
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โอกำสและผลกระทบ
ปัจจัยที่จะ
ระดับ
เกิดควำม โอกำส ผล
กระทบ ควำม
เสี่ยง
เสี่ยง

4.การเอื้อ
ประโยชน์
ในกำร
คัดเลือก
นักเรียน
ครู
ผู้บริหำรใน
กำรรับ
รำงวัล

2

2

4

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
สัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
อย่ำงเคร่งครัด
5. สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย
กำร เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ จำกผู้ที่ไม่
มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ควบคุม กำกับ ดูแลกำรดำเนินกำรตำม
คู่มือกำรดำเนินงำนตำมข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต ๒ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ไม่มีกำร
ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 อย่ำงเคร่งครัด

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
62 62 62 62 62 62

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมำส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62

กลุ่มนิเทศ
ติดตำม และ
ประเมินผล
กำรจัด
กำรศึกษำ
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ภำคผนวก
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ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต
หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรดำเนินงำน
ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
ประจำปี พ.ศ. 2562
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แบบรำยงำนกำร
ประเมินควำมเสี่ยง
ที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริต หรืออำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
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แบบรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต
ภำรกิจ/งำนที่มีควำมเสี่ยง
กำรใช้รถยนต์รำชกำร

พฤติกรรมควำมเสี่ยง
โอกำส
(ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน)
เกิด
กำรนำรถยนต์รำชกำรไปใช้ในเรื่อง
4
ส่วนตัว และนอกเส้นทำง

ผล
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กระทบ
3
- แจ้งแนวปฏิบัติ มำตรกำรใช้รถยนต์รำชกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒
- ประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ ถึงกำรดำเนินงำนตำมคู่มือกำร
ดำเนินงำนตำมข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้
ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ไม่มีกำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
- ควบคุม กำกับ ดูแลให้มีกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรใช้รถยนต์รำชกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒

หรือผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมของกลุ่ม อำนวยกำร
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แบบรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต
หรือผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมของกลุ่ม บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
พฤติกรรมควำมเสี่ยง
โอกำส
ผล
ภำรกิจ/งำนที่มีควำมเสี่ยง
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน)
เกิด
กระทบ
การกากับติดตาม และ
- อำจมีกำรเอื้อผลประโยชน์
3
3
- ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงกว้ำงขวำง
- พิจำรณำและเลือกผู้รับจ้ำงจำกผลงำน และประสิทธิภำพของงำนเป็นหลัก
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ยัง ต่อพวกพ้องเครือญำติ หรือ
ธุรกิจของตนเอง
- เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
ไม่เคร่งครัดเท่าที่ควร
- ประสิทธิภำพงำนที่ได้จำก
พัสดุ พ.ศ.2560 และให้ข้ำรำชกำรในสังกัดได้ปฏิบัติตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อำจไม่คุ้มค่ำ
- ปฏิบัติตำมมำตรกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัด
หรือไม่เป็นไปตำมที่กำหนดไว้
จัดจ้ำง โดยรับรองถึงควำมไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
อำจไม่เป็นไปตำมระเบียบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒
กฎหมำยกำหนด
กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องใน - อำจมีกำรเอื้อประโยชน์ให้
3
2
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พวกพ้อง เครือญำติ หรือ
แนวทำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด
ธุรกิจของตนเอง
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจัดทำ
- กำรกำกับ ติดตำม และ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
รับทรำบทุกครัง้
ยังไม่เคร่งครัดเท่ำที่ควร
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรองถึงควำม ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด
5. สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยกำร เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต ๒
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แบบรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต
หรือผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมของกลุ่ม นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
พฤติกรรมควำมเสี่ยง
(ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน)
การเอื้อประโยชน์ในกำรคัดเลือก กำรพิจำรณำคัดเลือก อำจมีกำร
นักเรียน ครู ผู้บริหำรในกำรรับ เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เครือญำติ หรือ คนรู้จัก
รำงวัล
ภำรกิจ/งำนที่มีควำมเสี่ยง

โอกำส
เกิด
2

ผล
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กระทบ
2
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรคัดเลือก

