รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ประจําปงบประมาณ 2562

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

1

สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2562
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กําหนดความเสี่ยงเพี่อปองกันผลประโยชนทับซอน
หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสว นรวม จํานวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1.การเบียดบังเวลาราชการ
2.ความเปนธรรม โปรงใสในการปฏิบัติงาน
3.การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
4.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5.การใชทรัพยสินของทางราชการไมคุมคา
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณและความรุนแรงขอผลกระทบ ของแตละปจจัยเสี่ยง
แลว ไดจัดทําตารางความเสี่ยง โดยกําหนดใหความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ตองดําเนินการบริหาร
จัดการกอน ดังนี้
ลําดับ

ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส

ผลกระทบ

1
2
3
4
5

การเบียดบังเวลาราชการ
ความเปนธรรม โปรงใสในการปฏิบัติงาน
การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การใชทรัพยสินของทางราชการไมคุมคา

4
3
3
3
2

3
4
3
2
3

ระดับ
ลําดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
3
(1)
3
(1)
3
(3)
2
(4)
2
(4)

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน
ผลการวิเคราะหความเสี่ยง
ลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
การเบียดบังเวลาราชการ
ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ความเปนธรรม โปรงใสในการปฏิบัติงาน
ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ลําดับ 3 (สูง = 9 คะแนน)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลําดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
การใชทรัพยสินของทางราชการไมคุมคา
ลําดับ 4 (ต่ํา = 6 คะแนน)

2

จากตารางวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน สามารถจําแนกความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ
คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
มาตรการที่กําหนด
ปจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (extreme)
จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (high)

จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได

เสี่ยงปานกลาง (medium)

ยอมรับความเสี่ยง
แตมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง

-การเบียดบังเวลาราชการ
-ความเปนธรรม โปรงใส
ในการปฏิบัติงาน
-การติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
-ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
-การใชทรัพยสินของทางราชการ
ไมคุมคา

เสี่ยงต่ํา (low)
-

-

แผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2562
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โอกาสและผลกระทบ
ปจจัย
ระยะเวลา
โอกาส ผล
ระดับ
ที่จะเกิด
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
กระทบ ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
1.การเบียด
4
3
3 เบียดบังเวลาราชการในการจัดประชุม
พ.ค.2562 กลุม นิเทศฯ
บังเวลา
อบรม
ราชการ
1.สรางจิตสํานึกโดยจัดอบรม สัมมนา
ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ วินัย
2.กําหนดพันธะสัญญาขอตกลงรวมกัน
ในการจัดอบรม สัมมนา
3.ใหมีที่ปรึกษาที่เปนผูเชี่ยวชาญในการ
ใหคําปรึกษา แนะนําการปองกันความเสี่ยง
ในการเบียดบังเวลาราชการ

3

ปจจัย
ที่จะเกิด
ความเสี่ยง
2.ความ
เปนธรรม
โปรงใส
ในการ
ปฏิบัติงาน

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส ผล
ระดับ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
กระทบ ความ
เสี่ยง
3
4
3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.กําหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติงาน
2.กําหนดเกณฑและตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
3.ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน วิธีการ
ปฏิบัติงาน เกณฑ ละตัวชี้วัด
4.ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอยาง
มีสวนรวมและเปดเผย
5.เผยแพร ประชาสัมพันธผลการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การดําเนินงานตามโครงการ
1.สรางความตระหนัก จิตสํานึกถึงผล
ของการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
2.ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
3.ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ
ทุนการศึกษา
1.ประชาสัมพันธการสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาใหสถานศึกษาพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติกําหนดทราบ
โดยทั่วกัน
2.รวบรวมขอมูลนักเรียนที่สมัครขอรับ
ทุนการศึกษา
3.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษา โดยมีบุคลากรจากหนวยงาน
อื่นรวมเปนคณะกรรมการ
4.รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ทุนตามโควตาที่ไดรับจัดสรรไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
5.ประชาสัมพันธประกาศผลการพิจารณา
ทุนใหทราบโดยทั่วกัน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
พ.ค.-ก.ย.
2562

กลุมนิเทศฯ

พ.ค.-มิ.ย.
2562

กลุมนิเทศฯ

กลุมสงเสริม
เม.ย.-พ.ค. ฯ
2562
มิ.ย.2562
มิ.ย.2562
มิ.ย.2562
มิ.ย.-ก.ย.
2562

4

ปจจัย
ที่จะเกิด
ความเสี่ยง

3.การติดตาม
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติงาน

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส ผล
ระดับ
กระทบ ความ
เสี่ยง

3

3

3

มาตรการจัดการความเสี่ยง
งานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2562
1.ประชาสัมพันธนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ป
การศึกษา 2562
2.แจงสถานศึกษาจัดทําขอมูลการวางแผน
เตรียมการรับนักเรียน ปการศึกษา 2562
3.แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา (2 จังหวัด)
4.คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติแผนการรับ
นักเรียน สัดสวน วิธีการรับนักเรียน การขอ
เพิ่มหองเรียน และการขอเพิ่มจํานวน
นักเรียนตอหอง ของโรงเรียนที่มีอัตราการ
แขงขันสูง และโรงเรียนทั่วไป
5.รายงานผลการดําเนินงานการรับนักเรียน
ปการศึกษา 2562 ไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ความเปนธรรม ความเทาเทียม
ในการขอตั้งงบประมาณ
1.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอมูล
2. จัดทําขอมูลใหเปนปจจุบัน
การสงเงินคืนเงินราชการ
1.มีการประชุม PLC เจาหนาที่การเงิน
เปดใจยอมรับความจริง มองผลกระทบ
ใหชัดเจน มีโอกาสทํางานผิดพลาดทั้งเจตนา
และไมเจตนาได
2.วิเคราะหปรับปรุงหารือกับผูรับผิดชอบ
ตรวจทานระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนกระบวนทํางานตลอดแนวใหชัดเจน
เพื่อจัดทําผังขั้นตอนการทํางานที่ถูกตอง
3.จัดทําคูมือการทํางาน
นําระบบ edc มาใชดวนและจริงจัง
4.แจงโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของยืมเงิน
ทราบและถือปฏิบัติ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
พ.ย.-ธ.ค.
2561
ธ.ค.2561ม.ค.2562

กลุมสงเสริม
ฯ

ม.ค.-ก.พ.
2562
มี.ค.-พ.ค.
2562

กลุม
นโยบายและ
แผน

ธ.ค.2561
ก.พ.2562
มี.ค.2562 กลุมบริหาร
การเงินฯ

5

ปจจัย
ที่จะเกิด
ความเสี่ยง

4.ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส ผล
ระดับ
กระทบ ความ
เสี่ยง

3

2

2

มาตรการจัดการความเสี่ยง
5.ประกาศฯสื่อสารไมรับเงินสดคืน
ทั้งภายในและภายนอก
6.ทําแบบบันทึกตามขั้นตอนและเสนอ
สงมอบบัญชีทุกวัน
7.จัดทําผังขั้นตอนการทํางาน
8.ตรวจสอบในระบบ ktb Online
และ GFMIS
9.กํากับติดตามอยางตอเนื่อง
การตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ
ของสถานศึกษา ดวยระบบออนไลน
1. จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
3. แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุของ
สถานศึกษา ดวยระบบออนไลน ประจําป
งบประมาณ 2562
4. จัดทําเครื่องมือการตรวจสอบ
5.ปฏิทินการตรวจสอบ
6. สรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา
7. ติดตามผลการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา
การรับ-สงหนังสือราชการ
1.จัดทําทะเบียนรับ-สง หนังสือราชการ
2.จัดหาเครื่องสแกนเอกสารที่มีคุณภาพ
3.กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
4.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การสืบสวน สอบสวน กรณีความผิดของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกินกําหนดระยะเวลา
1.แจงกําหนดนัดหมายคณะกรรมการ
ลวงหนาแตเนิ่นๆ
2.เชิญประชุมคณะกรรมการใหบอยครั้ง

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

ก.พ.-มิ.ย
2562

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน

กลุม
พ.ค.2562 อํานวยการ

พ.ค.-ก.ย.
2562

กลุม
กฎหมาย
และคดี

6

ปจจัย
ที่จะเกิด
ความเสี่ยง

5.การใช
ทรัพยสินของ
ทางราชการ
ไมคุมคา

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส ผล
ระดับ
กระทบ ความ
เสี่ยง
2

3

2

มาตรการจัดการความเสี่ยง
มากขึ้น
3.ตรวจสอบกําหนดวันนัดหมายใหชัดเจน
การใชทรัพยากรไมคุมคา
1.ประชาสัมพันธแนวปฏิบัติในการใช
ทรัพยากรตางๆ คือ น้ําประปา ไฟฟา
กระดาษ
2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร
3.ประเมินผลการใชทรัพยากร

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ

พ.ค.-มิ.ย.
2562

กลุม
อํานวยการ

