ก

คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ห น้ า ที่ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาหน่ ว ยงานและบุ ค คลในสั ง กั ด ให้ มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต)
เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รั ปชั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกัน
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสำคัญ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป และจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจและนำไปเป็นแบบอย่างได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

ข

สารบัญ
หน้า
คำนำ

ก

สารบัญ

ข

ส่วนที่ ๑ บทนำ
หลักการและเหตุผล
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สาเหตุของความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง
ตารางระดับความเสี่ยง

๑
๑
๒
๒
๒
๒
๓
๔

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงทุจริต
ส่วนที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต
ส่วนที่ ๕ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๕
๖
๖
๗
๙
๑๑

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง
หลักการและเหตุผล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มี ประสิทธิภาพโดยมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตในองค์กรได้ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตให้ แก่บุคลากรขององค์กร ถื อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรได้ ทั้งนี้ การนำ
เครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็น หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจ ริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญ หาน้อยกว่า
องค์กรอื่น หรือ หากเกิด ความเสี ย หายขึ้น ก็จะเป็ น ความเสี ยหายที่ น้ อยกว่าองค์กรที่ ไม่มีก ารนำเครื่องมื อ
ประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงาน
ประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา
หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหา
ความ เป็ น ไปได้ (Potential) ที่ จ ะเกิ ด การกระทำการทุ จ ริ ต ในอนาคต สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นหน่วยงานรัฐที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต โดยมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2565) โดยให้ส่วนราชการระดับกรมรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานรัฐที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ
1 หน่วยงาน ตามกรอบการประเมินฯ ที่กำหนด และเพื่อเป็นการ ส่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิ
บาลและเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561-2580) รวมถึงเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในประเด็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการ ทุจริต คือ การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ในข้อ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ o37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างตระหนักใน
เรื่องการ การป้องกันการทุจริต มีแผนบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เ กิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมทำใน
สิ่งที่ถูกต้อง เป็น ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการ
กำหนดมาตรการ กลไกใหม่และระบบในการป้องกันความเสี่ยงการทุ จริตอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และการจั ด ทำแผนบริ ห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริต การประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ การ
ดำเนิ น งานหรื อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การทุ จ ริต ของหน่ ว ยงาน ให้ มี ร ะบบบริห ารจั ด การภายในที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

๒
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ ย งการทุจ ริต ที่เกี่ย วข้อ งกับ การพิ จารณาอนุมั ติ อนุ ญ าต (เฉพาะหน่ว ยงานที่ มีภ ารกิ จ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องดำเนินการคัดเลือกกระบวนงานจากภาระงานที่จะทำ
การประเมิน ดังนี้
๑. ภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ภาระงานด้านภารกิจ หลั กตามอำนาจหน้าที่ของหน่ว ยงาน เมื่อคัดเลื อกภาระงานที่ จะทำการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตได้แล้ว ให้ดำเนินการคัดเลือกกระบวนงานของภาระงานด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ
ภาระงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูงและจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงมือทำตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้
๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณ ภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง
การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อม ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

๓
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับ
1
2
3
4
5

โอกาสที่เกิด
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

คำอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร
ระดับ
1
2
3
4
5

โอกาสที่เกิด
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

คำอธิบาย
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อยที่สุด
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อย
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบบ้าง
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมาก
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมากที่สุด

ระดับของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึง ความสำคัญในการบริหารความเสียงโดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ กำหนดเกณฑ์ไว้ที่ ๔ ระดับ ดังนี้
ลำดับ
๑
๒
๓
๔

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

ช่วงคะแนน
๑๕-๒๕ คะแนน
๙-๑๔ คะแนน
๔-๘ คะแนน
๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ ความเสี่ย งจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความ
เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)

๔
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

ช่วงคะแนน

การแสดงสี
มาตรการควบคุม
สัญลักษณ์
ต่ำ (Low)
๑-๓ คะแนน
เขียว
ยอมรับความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)
๔-๘ คะแนน
เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สูง (High)
๙-๑๔ คะแนน
ส้ม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน
แดง
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด
ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

๕
๔
๓
๒
๑

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒
๓
๔
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

๕

๕

ส่วนที่ ๒
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้มีการวางแผนและกำหนด
กรอบระยะเวลาของการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นการวางระบบประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑. ศึกษาทำความเข้าใจ
แนวทางการประเมิ น
ความเสี่ ย งทุ จ ริ ต และ
มาตรการป้ อ งกัน ความ
เสี่ยงการทุจริต
๒. แต่ งตั้ ง คณะทำงาน
เพื่อประเมิน ความเสี่ ย ง
การทุจริต
๓. ประชุ ม คณะทำงาน
เพื่ อ ร่ ว มประเมิ น ความ
เสี่ ย งทุ จ ริ ต และจั ด ทำ
แผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต
๔. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนิ นงานตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต

ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕

๖

ส่วนที่ ๓
ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง
ผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ศึกษาทำความเข้าใจแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง
การทุจ ริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ประเด็น โดยคัดเลื อกกระบวนงานในภารกิจที่มี
ความเสี่ยงสูง ทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต โดยกลุ่มอำนวยการได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ให้รับผิดชอบและขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตร่วมกับฝ่ายบริหารของสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึกษา และเพื่ อให้ มีแนวทางการประเมินความเสี่ ยงการทุ จริตได้อย่างถูกต้ อง จึงมีการศึ กษา
รายละเอียดในตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
เพื่ อ ทำความเข้ าใจถึ งระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริต ตั้ งแต่ พื้ น ฐานขององค์ ค วามรู้ วั ต ถุ ป ระสงค์
หลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
เห็นถึงความเชื่อมโยงของขั้นตอนการประเมินมากยิ่งขึ้น
๒. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่ อ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๓. ประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมประเมินความเสี่ยงทุจริตและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ประชุมชี้แจงข้อมูลแนว
ทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้มี
เครื่องมือกำกับ สามารถขับเคลื่อนโครงการ และมีการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานที่จะนำมาประเมิน
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้ าหน้ าที่ผู้รับ ผิดชอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้ข้อสรุป จากการประชุมพิจารณาถึงขอบเขต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ให้ ความสำคัญ ด้านความเสี่ ย งการทุ จริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ ายงบประมาณและการบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรภาครัฐ และที่ป ระชุมเห็น ชอบร่วมกัน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับ
ผลประโยชน์ รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

๗
เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงที่จะเกิดผลกระทบ (Impact)
ของแต่ ล ะปั จ จั ย เสี ย งแล้ ว จึ งนำผลที่ ไ ด้ ม าพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งและ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรื อภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสียงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลำดับ
๑
๒

ปัจจัยความเสียงในการเกิดการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

โอกาส ผลกระทบ
๒
๑

๓
๔

ระดับ
ลำดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
๖
(๑)
๔
(๒)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

๕
๔

(๒)

๓

(๑)

๒
๑
๑

๒
๓
๔
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

๕

จากแผนภูมคิ วามเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงการทุจริต สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของกความเสี่ยงการทุจริต
ได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริต
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ลำดับ ๑ (ปานกลาง = ๖ คะแนน)
ลำดับ ๒ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)

จากตารางวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง สามารถจำแนกระดั บ ความเสี่ ย งได้ ๑ ระดั บ คื อ ระดั บ ปานกลาง
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้

๘
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
เสียงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่ำ (Low)

มาตรการกำหนด
-

ปัจจัยความเสี่ยง
-

-

-

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ความคุมความเสี่ยง
-

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์
-

ส่วนที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสีย่ ง
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง

โอกาสและผลกระทบ
ระยะเวลาดำเนินการ
โอกาส ผล ระดับ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
มาตรการจัดการความเสีย่ ง
กระทบ ความ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสี่ยง
๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕
๒
๓
๖ ยึดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพเิ ศษ
อย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
ทุกครั้ง
๓. ควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง
ถึงความไม่เกีย่ วข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย์

๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสีย่ ง

การใช้อำนาจ
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์

โอกาสและผลกระทบ
ระยะเวลาดำเนินการ
โอกาส ผล ระดับ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
มาตรการจัดการความเสีย่ ง
กระทบ ความ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสี่ยง
๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕
๑
๔
๔ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒. การแต่งตั้งโยกย้าย มีการกำหนด
แนวทาง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนไว้อย่าง
ชัดเจน
๓. ตำแหน่งที่มีความเสีย่ งในการแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กำหนดหลักเกณฑ์
ระยะเวลาในการอยู่ในตำแหน่งนัน้ ไว้
อย่างชัดเจนและมีการหมุนเวียน
สับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส
๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ
อย่างเคร่งครัด
๔. สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่มงาน

๑๐

๑๑

ส่วนที่ ๕
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้กำหนดมาตรการป้องกัน
ควบคุมการทุจริตไว้โดยภาพรวม ดังนี้
๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เช่น
๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการดำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
- กิจกรรมการทำความดี ปลูกจิต คิดพอเพียง
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
- กิจกรรมสร้างจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
๑.๒ กิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๑.๓ กิจ กรรมเสริมสร้างภาพลั กษณ์ ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้ เกิดความเชื่อมั่นด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์การต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์
ให้แก่เจ้าหน้าที่
๒. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
๒.๑ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลที่โปร่งใส่และเป็นธรรม
๒.๒ ตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๒.๓ จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๔ การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
๒.๕ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒.๖ ผู้บังคับบัญชาเป็นต้นแบบที่ดี และไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด

๑๒
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประเภทความเสี่ยง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาส/ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

ปานกลาง
๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
๒. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาประโยชน์
ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล
๓. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง
หรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับ
ลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย
๔. การรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงาน
ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง

สถานะของการดำเนินการ (...) ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง
(√.) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
(...) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
(...) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
(...) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
และโดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ดังนี้
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
๒. งดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค/ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลต่อทางราชการได้

๑๓
ผลการดำเนินงาน

๓. ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งจากผู้จ้าง
และผู้รับจ้าง
๔. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเอง
หรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ
๕. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
อาทิเช่น ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน
และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล
๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
๗. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

๑๔
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประเภทความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ปานกลาง
๑. สภาพเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายโดยไม่มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
๒. ขาดการสร้างการรับรู้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและโทษจากการ
กระทำผิดวินัย
สถานะของการดำเนินการ (...) ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง
(√.) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
(...) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
(...) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
(...) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลการดำเนินงาน
ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
โดยดำเนินการดังนี้
๑. งดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และทำให้เสียผลประโยชน์ของทาง
ราชการ
๒. จัดทำแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์
๓. ให้ความรู้กับบุคลากรด้านระเบียบวินัยของข้าราชการ และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๔. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
๕. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความสำคัญต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก

การจัดประชุมเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดโครงการ “สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีรัก ปลูกผักกินเอง”
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต +๑

กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ ธรรมะพัฒนาจิต
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ วัดนิเวศธรรมประวัติวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายผ้าป่าในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายผ้าป่าในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมสร้างจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร

กิจกรรมสร้างจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชารครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย)
วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ การต่อต้านการทุจริต

