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โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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คำนำ
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ส+วนที่ 1
บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
การมี ผลประโยชนF ทั บซN อนถื อเปo นการทุ จริ ตคอรF รั ปชั ่ นประเภทหนึ ่ ง เพราะเปo นการแสวงหา
ประโยชนFสhวนบุคคลโดยการละเมิดตhอกฎหมายหรือจริยธรรมดNวยการใชNอำนาจในตำแหนhงหนNาที่ไปแทรกแซงการใชN
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจNาหนNาที่ของรัฐจนทำใหNเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนNาที่สาธารณะ
ขาดความเปoนอิสระ ความเปoนกลาง และความเปoนธรรม จนสhงผลกระทบตhอประโยชนFสาธารณะของสhวนรวม และทำ
ใหNผลประโยชนFหลักขององคFกร หนhวยงาน สถาบันและสังคมตNองสูญเสียไป โดยผลประโยชนFที่สูญเสียไปอาจอยูhในรูป
ของผลประโยชนFทางการเงิน คุณภาพการใหNบริการ ความเปoนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคhาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแตhระดับองคFกรจนถึงระดับสังคม อยhางไรก็ตามทhามกลางผูNที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผูNกระทำความผิด
โดยไมhเจตนาหรือไมhมีความรูNในเรื่องดังกลhาวอีกเปoนจำนวนมาก จนนำไปสูhการถูกกลhาวหารNองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญาผลประโยชนFทับซNอน หรือความขัดแยNงกันระหวhางผลประโยชนFสhวนตนและผลประโยชนFสhวนรวม
(Conflict of interest : COI) เปoนประเด็นปnญหาทางการบริหารภาครัฐในปnจจุบันที่เปoนบhอเกิดของปnญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทNอนปnญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปoนอุปสรรคตhอการพัฒนา
ประเทศ อีกดNวย
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดำเนินการ
วิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนFทับซNอน โดยวิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนFทับซNอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Tread way Commission) เปoนกรอบการวิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนFทับซNอน
การวิเคราะห8ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหFความเสี่ยงที่เปoนระบบในการบริหารปnจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำใหNเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนFทับซNอน
ประเภทของความเสี่ยง แบhงออกเปoน 4 ดNาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด$านกลยุทธ8 (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปkาหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณFและเหตุการณFภายนอกที่สhงผลตhอกลยุทธFที่กำหนดไวN
และการปฏิบัติตามแผนกลยุ ทธF ไมhเหมาะสม รวมถึงความไมh สอดคลN องกั นระหวh างนโยบาย เปk าหมายกลยุ ทธF
โครงสรNางองคFกรภาวการณFแขhงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลNอม อันสhงผลกระทบตhอวัตถุประสงคFหรือเปkาหมายของ
องคFกร
2. ความเสี่ยงด$านการดำเนินงาน(Operational Risk : O) เกี่ยวขNองกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปoนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคFกร/กระบวนการ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใชN/บุคลากร/ความเพียงพอของขNอมูล สhงผลตhอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนิน
โครงการ
3. ความเสี่ยงด$านการเงิน (Financial Risk : F) เปoนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เชhน การบริหารการเงินที่ไมhถูกตNอง ไมhเหมาะสม ทำใหNขาดประสิทธิภาพ และไมhทันตhอสถานการณF หรือ
เปoนความเสี่ยงที่เกี่ยวขNองกับการเงินขององคFการ เชhนการประมาณการงบประมาณไมhเพียงพอและไมhสอดคลNองกับ
ขั้นตอนการดำเนินการ เปoนตNน เนื่องจากขาดการจัดหาขNอมูล การวิเคราะหF การวางแผน การควบคุม และการจัดทำ
รายงานเพื่อนำมาใชNในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลhาว
4. ความเสี่ยงด$านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวขNองกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตhางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เปoนความเสี่ยงเนื่องจากความไมhชัดเจนความไมhทันสมัย
หรือความไมhครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขNอบังคับตhางๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การรhางสัญญาที่ไมh
ครอบคลุมการดำเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปnจจัยหลัก 2 ปnจจัย คือ
1) ปdจจัยภายใน เชhน นโยบายของผูNบริหาร ความซื่อสัตยF จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดNของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูNบริหารและเจNาหนNาที่บhอยครั้งการ
ควบคุม กำกับดูแลไมhทั่วถึง และการไมhปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขNอบังคับของหนhวยงาน เปoนตNน
2) ปd จ จั ย ภายนอก เชh น กฎหมาย ระเบี ย บ ขN อ บั ง คั บ ของทางราชการ การเปลี ่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขhงขัน สภาวะแวดลNอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปoนตNน
ผลประโยชน8ทับซ$อน หมายถึง สภาวการณF หรือขNอเท็จจริงที่บุคคล ไมhวhาจะเปoนนักการเมือง
ขNาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูNบริหารซึ่งมีอำนาจหนNาที่เจNาหนNาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนNาที่ในตำแหนhงหนNาที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยูh และสhงผลกระทบตhอประโยชนFสhวนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอยhางรูNตัวหรือไมhรูNตัวทั้ง
เจตนาและไมhเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมhจำกัดอยูhในรูปของตัวเงินหรือทรัพยFสินเทhานั้น แตhรวมถึง
ผลประโยชนFอื่นๆ ที่ไมhใชhในรูปตัวเงินหรือทรัพยFสินก็ไดNอาทิ การแตhงตั้งพรรคพวกเขNาไปดำรงตำแหนhงในองคFกรตhางๆ
ทั้งในหนhวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผูNมีอำนาจหนNาที่ตัดสินใจใหNญาติพี่นNองหรือ
บริษัทที่ตนมีสhวนไดNสhวนเสียไดNรับสัมปทานหรือผลประโยชนF จากทางราชการโดยมิชอบ สhงผลใหNบุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนFสhวนตนเปoนหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้
เปoนการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห8ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน8ทับซ$อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหFความ
เสี่ยงที่เปoนระบบในการบริหารปnจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำใหNเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนFทับซNอน หรือความขัดแยNง ระหวhางผลประโยชนFสhวนตนและ
ผลประโยชนFสhวนรวมเปoนสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยhางใกลNชิดกับการทุจริต กลhาวคือ ยิ่งมีสถานการณFหรือ
สภาวการณFของการขัดกันของผลประโยชนFสhวนตนและผลประโยชนFสhวนรวม มากเทhาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกhอใหNเกิดหรือ
นำไปสูhการทุจริตมากเทhานั้น

การวิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนFทับซNอนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในดNานตhางๆ
มาดำเนิ น การวิ เ คราะหF ต ามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดNานผลประโยชนFทับซNอนของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด
ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 การวิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนFทับซNอนนี้ จะ
ชhวยใหNโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทราบถึงความเสี่ยง
ดNานผลประโยชนFทับซNอนที่เกิดขึ้น และปnจจัยเสี่ยงที่อาจเปoนเหตุทำใหN
1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนNาที่ของขNาราชการเปoนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไมhเพียงพอ
2. การปฏิบัติหนNาที่ไปในทางที่ทhาใหNประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหนNาที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชนFสhวนรวมมากกวhาประโยชนFสhวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พรNอมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการปkองกัน ยับยั้งการทุจริต ป‰ดโอกาสการทุจริต
และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปkองกันและแกNไขปnญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ
เจNาหนNาที่รัฐที่เปoนปnญหาสำคัญและพบบhอยอีกดNวย
1. วัตถุประสงค8
1. เพื ่ อสรN าง สื บทอดวั ฒนธรรมสุ จริ ต และแสดงเจตจำนงสุ จริ ตในการบริ หารราชการใหN เ กิ ด
ความคิดแยกแยะผลประโยชนFสhวนตนกับผลประโยชนFสhวนรวม
2. เพื่อแสดงความมุhงมั่นในการบริหารราชการโดยใชNหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจNาหนNาที่รัฐ ไมhใหNเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนFสhวนตัวในตำแหนhงหนNาที่อันมิควรไดNโดยชอบตามกฎหมาย ใหNยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปoนแบบอยhาง
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตNอง เปoนธรรม ถูกกฎหมาย โปรhงใส และตรวจสอบไดN
4. เพื่อสรNางความเชื่อมั่นศรัทธาตhอการบริหารราชการแผhนดินแกhผูNรับบริการ ผูNมีสhวนไดNสhวนเสียและ
ประชาชน

ส+วนที่ 1
การวิเคราะห8ความเสี่ยงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน
1. การวิเคราะห8ความเสี่ยงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะหFความเสี่ยงดNานผลประโยชนFทับซNอน เปoนการวิเคราะหFระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงตhางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะหF และจัดลำดับความ
เสี่ยง โดยกำหนดเกณฑFการประเมินมาตรฐานที่จะใชNในการประเมินความเสี่ยง ดNานผลประโยชนFทับซNอน ไดNแกhระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กำหนดเกณฑFในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปoนขNอมูลเชิงพรรณา ที่ไมhสามารถระบุเปoนตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนไดN
เกณฑ8ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นNอย
นNอยมาก

คำอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเปoนประจำ
มีโอกาสเกิดขึ้นบhอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นนNอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ8ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส-งผลกระทบด$านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นNอย
นNอยมาก

คำอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยรNายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอยhางไมhรNายแรง
สรNางบรรยากาศในการทางานที่ไมhเหมาะสม
สรNางความไมhสะดวกตhอการปฏิบัติงานบhอยครั้ง
สรNางความไมhสะดวกตhอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิ จ ารณาจากผลคู ณ ของระดั บ โอกาสที ่ จ ะเกิ ด ความเสี ่ ย ง(Likelihood) กั บ ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ
(Impact)ของความเสี่ยงแตhละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑFไวN 4 ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลำดับ
1
2
3
4

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

ช-วงคะแนน
15 – 25 คะแนน
9 – 14 คะแนน
4 – 8 คะแนน
1 – 3 คะแนน

ในการวิเคราะหFความเสี่ยงจะตNองมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดNจากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับไดN (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ8ต-างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ8ต-างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบhงเปoน 4 ระดับ สามารถแสดงเปoน Risk Profile แบhงพื้นที่เปoน 4 สhวน (4 Quadrant) ใชNเกณฑFในการ จัดแบhง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความ
มาตรการกำหนด
การแสดงสีสัญลักษณ8
เสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15 – 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ
สีแดง
หรือถhายโอนความเสี่ยง
เสีย่ งสูง (High)
9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีสNม
ปานกลาง (Medium)
4 – 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตhมี
สีเหลือง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ (Low)
1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

ความรุนแรงของผลกระทบ 3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(Impact)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
2. การวิเคราะห8ความเสี่ยงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการ
ดำเนินการวิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนFทับซNอน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต-อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน8ทับซ$อน
- กระบวนงานทีเ่ กี่ยวขNองกับการใชNเงิน และมีชhองทางที่จะทำประโยชนFใหNแกhตนเองและพวกพNอง
- กระบวนงานที่เกี่ยวขNองกับการใชNดุลยพินิจของเจNาหนNาที่ ซึ่งมีโอกาสใชNอยhางไมhเหมาะสม คือ
มีการเอื้อประโยชนFหรือใหNความชhวยเหลือพวกพNอง การกีดกัน การสรNางอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีชhองทางเรียกรNองหรือรับผลประโยชนFจากผูNที่มีสhวนเกี่ยวขNอง ซึ่งสhงผลทางลบ
ตhอผูNอื่นที่เกี่ยวขNอง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข$าข-ายมีโอกาสเสี่ยงต-อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน8ทับซ$อน
- การขาดความรูN ความเขNาใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหมh
- การปฏิบัติงานของแตhละกลุhมที่ขาดการประสานงานและการสรNางความเขNาใจรhวมกันใน
วัฒนธรรมองคFกร
- กระบวนการในการรhวมมือตhอตNานการทุจริต
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม-มีการป|องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เป‰ดชhองทางใหNเจNาหนNาทีใ่ ชNอำนาจหนNาทำใหNผูNปฏิบัติใชNโอกาสกระทำผิดในทางมิชอบดNวยหนNาที่

- เสียชื่อเสียงและความนhาเชื่อถือของหนhวยงาน
4) แนวทางการป|องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน8ทับซ$อน
(1) การเสริมสร$างจิตสำนึกให$บุคลากรของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชhน
- การสhงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพรhคhานิยมสรNางสรรคFใหNแกhเจNาหนNาที่
- จัดโครงการฝšกอบรมดNานคุณธรรม จริยธรรมใหNกับเจNาหนNาที่
- การสhงเสริมใหNผูNบังคับบัญชา เปoนตัวอยhางที่ดี
(2) การป|องกันเหตุการณ8หรือพฤติกรรมที่อาจเป•นภัยต-อหน-วยงาน เชhน
- การแจNงเวียนหลักเกณฑFและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรhงใสและเปoนธรรม
- การเผยแพรhหลักเกณฑFการรับทรัพยFสินหรือประโยชนFอื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา อยhางสม่ำเสมอและตhอเนื่อง
- จัดชhองทางการรNองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห/ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน/ทับซ<อน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปO พ.ศ. 2563
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กำหนดความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนFทับซNอน จำนวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
- บุคลการขาดความรูN ความเขNาใจในเรื่องการขัดกันระหวhางประโยชนFสhวนตนกับประโยชนFสhวนรวม
- การปฏิบัติงานของบุคลากรในแตhกลุhมขาดการประสานงานในการปฏิบัติงานกับกลุhมอื่นและ
การสรNางความเขNาใจรhวมกันในวัฒนธรรมองคFกร
- บุคลากรขาดความรูN ความเขNาใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหมh
เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณF (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตhละปnจจัยเสี่ยงแลNว จึงนำผลที่ไดNมาพิจารณาความสัมพันธFระหวhางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงตhอกิจกรรม หรือภารกิจของหนhวยงานวhา กhอใหNเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตาราง
ความเสี่ยง ซึ่งจะทำใหNทราบวhามีความเสี่ยงใดเปoนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตNองบริหารจัดการกhอน

ลำดับ

ปdจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

1

บุคลากรขาดความรูNความเขNาใจในเรื่องการขัดกัน
ระหวhางประโยชนFสhวนตนกับสhวนรวม
การปฏิบัติงานของบุคลากรในแตhละกลุhมขาดการ
ประสานงานกับกลุhมอื่นและการสรNางความเขNาใจ
รhวมในวัฒนธรรมองคFกร
บุคลากรขาดความรูN ความเขNาใจ เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหมh

2

3

5

5

ระดับ
ความเสี่ยง
25

4

5

20

(2)

4

4

16

(3)

โอกาส ผลกระทบ

ลำดับ
ความเสี่ยง
(1)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5

(2)

4
ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

(4)

(3)

2

3

(1)

3
2
1
1

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดNจากการวิเคราะหFความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงดNานผลประโยชนFทับซNอน สามารถสรุปการวิเคราะหFความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงดNาน
ผลประโยชนFทับซNอนไดN ดังนี้

ผลการวิเคราะห8ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน
ผลการวิเคราะห8ความเสี่ยงด$านผลประโยชน8ทับซ$อน
ความไมhเขNาใจในขอบขhายงานและแนวทางงานควบคุมภายใน
สถานศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน

จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ลำดับ …….. (สูงมาก = 25 คะแนน)

จากตารางวิเคราะหFความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปoน 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง
และปานกลาง โดยสามารถสรุปขNอมูลการวิเคราะหFความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนFทับซNอน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปœงบประมาณ พ.ศ.
2563 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)

ปานกลาง (Medium)

ต่ำ (Low)

มาตรการกำหนด
จำเปoนตNองเรhงจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถhาย
โอนความเสี่ยง

ปdจจัยความเสี่ยง
บุคลากรขาดความรูNความเขNาใจใน
เรื่องการจัดกันระหวhางประโยชนF
สhวนตนกับสhวนรวม

จำเปoนตNองเรhงจัดการความเสี่ยง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในแตh
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหNอยูhใน ละกลุhมขาดการประสานงานกับ
ระดับที่ยอมรับไดN
กลุhมอื่นและการสรNางความเขNาใจ
รhวมในวัฒนธรรมองคFกร
ยอมรับความเสี่ยง แตhมีมาตรการควบคุม บุคลากรขาดความรูN ความเขNาใจ
ความเสี่ยง
เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงใหมh
-

3. แผนจัดการความเสี่ยงป|องกันผลประโยชน8ทับซ$อน (งานควบคุมภายใน)
โอกาสและ
ผลกระทบ
ป"จจัยที่
จะเกิดความ
เสี่ยง

ความไมhเขNาใจ
ในขอบขhาย
งานและ
แนวทางงาน
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา
ของบุคลากร
ในโรงเรียน

ผล
โอ
ระดับ
กระ
กาส
ความ
ทบ
เสี่ยง

5

5 25

ระยะเวลาดำเนินการ
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร@ ับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
63 63 63 63 63 63 63 63 63

1. จัดทำคูhมือ
แนวทางการ
ควบคุมภายใน
ของสถานศึกษา
2. จัดการ
ประชุมเพื่อ
ชีแ้ นะแนวทาง
และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงาน
ควบคุมภายใน
ของทุกกลุhมงาน
3. ติดตาม
ตรวจสอบ
งานควบคุม
ภายในของทุก
กลุhมงาน ทุกปœ
การศึกษา /
ปœงบประมาณ

กลุhม
บริหารงาน
งบประมาณ

