รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

คํานํา
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดําเนินการ วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกในการปองกัน การ
ทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิด
วินัยของเจาหนาที่รัฐที่ เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้ มากําหนดเปนคูมือ
ปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงเรียน เพื่อบรรลุ เปาหมายตามยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
1 2. วัตถุประสงค
สวนที่ 2 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)

หนา

สวนที่1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา ประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป
โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปน
ธรรม ในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็
ตาม ทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่อง
ดังกลาวอีกเปน จํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชนทับซอน หรือ ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflict of interest : COI) เปน ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการ พัฒนาประเทศ อีกดวย โรงเรียนวัดไตรสามัคคีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
โดยวิเคราะหความ เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการ
วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชนทับซอน การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่
จะทําใหเกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประเภทของความเสี่ยง แบง
ออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เปาหมายและ พันธกิจในภาพ รวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผล
ตอกลยุทธที่กําหนด ไวและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวาง
นโยบาย เปาหมาย กลยุทธโครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผล
กระทบตอวัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคกร 2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk:
O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง
เนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/ กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอ

ของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial
Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ การเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไม
เหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินของ
องคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน
เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะหการวางแผน การ ควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชใน
การบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
(Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปน
ความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไม ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การ รางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน สาเหตุของการ
เกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความ
ซื่อสัตยจริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบ
สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง การควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอม
ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตนผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคล
ไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมี อํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอ ประโยชนสวนรวม ซึ่งการ
กระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัวทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่ หลากหลายไมจํากัด
อยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได
อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนได สวนเสียไดรบั
สัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง ธรรม
เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการ
กระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึง
หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลด มูลเหตุของโอกาส ที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอน หรือความ ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงอยางใกลชิด กับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือสภาวการณของการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตนและ ผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมาก

เทานั้น การวิเคราะหความ เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทบั ซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆมา
ดําเนินการวิเคราะหตามกรอบ
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอนนี้ จะชวยใหโรงเรียน วัดไตรสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ทราบถึงความเสี่ยงดาน ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 1. การปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไมเพียงพอ 2. การ
ปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 3. การปฏิบัติ
หนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปด โอกาสการทุจริต
และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิด
วินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด
ความคิด แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปน
แบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได
4. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรบั บริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และประชาชน

สวนที่ 2
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความ เสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห
และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง
ของ ผลกระทบ (Impact) และระดบัความ เสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปน
ขอมูลเชิงพรรณา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ จํานวนเงินที่ชัดเจนไดเกณฑระดับโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาศที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา
มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดาเนินงาน
(บุคลากร) ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาศที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
สรางบรรยากาศในการทางานที่ไมเหมาะสม
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของ ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก (Extreme Risk : E)
สูง (High Risk : H)
ปานกลาง (Moderate Risk : M)
(Low Risk : L)

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

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจาก การ
พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ (Likelihood x
Impact)
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใช เกณฑใน
การจัดแบง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)
เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง
(Medium)
ต่ํา (Low)

คะแนนระดับ
ความ เสี่ยง
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

มาตรการกําหนด
มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา
หรือถายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยงแตมี
มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง

1–3 คะแนน

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ เสี่ยง
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ยอมรับความเสี่ยง

การแสดง สีสัญลักษณ
สีแดง
สีสม
สีเหลือง

สีเขียว

(Impact)

ความรุนแรงขอผลกระทบ

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)

2. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
มีการดําเนินการ วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองพวกพอง - กระบวนงาน
ที่เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชนหรือ
ใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับ
ผลประโยชนจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสงผลทาง ลบตอผูอื่นที่เกี่ยวของ
2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน การรับ – จายเงิน - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
- การจัดซื้อจัดจาง และการจางบริการ - การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูที่
จะเขาประมูลหรือขายสินคา - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ การจัดหาพัสดุ - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไม
เปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง - การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ - การเรียกรองสิ่งตอบ
แทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ - การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การ
อนุมัติโครงการอันได
ประโยชน
- การเบิกคาตอบแทน - การใชรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไมมี
การปองกันที่เหมาะสม - สูญเสียงบประมาณ - เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใช
โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวย
หนาที่
- เสียชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของหนวยงาน 4) แนวทางการปองความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน (1) การเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรของโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เชน - การสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา - เผยแพรคานิยมสรางสรรคใหแก
เจาหนาที่ - จัดโครงการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาที่ - การสงเสริมใหผูบังคับบัญชา
เปนตัวอยางที่ดี - ยกยองเชิดชูผูเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตน - เผยแพรความเสียหายจากการทุจริตแก
บุคลากรใหรับทราบ - ไมปกปองผูกระทําผิด (2) การปองกันเหตุการณหรือพฤติกรรมที่อาจเปนภัยตอ
หนวยงาน เชน - การแจงเวียนหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปรงใสและเปนธรรม - การ
เผยแพรหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 การศึกษาอยาง สม่ําเสมอและตอเนื่อง - จัดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ - กําหนดการใชทรัพยากรของหนวยงาน

สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กําหนดความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ
2. การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน
3. การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ

4. การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใด ในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน
ลําดับ
ปจจัยความเสี่ยงในการ
ระดับความ
ลําดับ
โอกาส
ผลกระทบ
ความ
เกิดทุจริต
เสี่ยง
เสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัด
1 จางไมเปนไปตาม
1
5
5
(4)
ระเบียบ
การใชอํานาจหนาที่
2
2
5
10
(3)
เรียกรับผลประโยชน
การเบิกจาย
3 งบประมาณที่ไม
3
4
12
(1)
ถูกตองตามระเบียบ
การเอื้อประโยชนตอ
4 พวกพองในการจัดซื้อ
3
4
12
(1)
จัดจาง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ความรุนแรงขอผลกระทบ
(Impact)

5

(1)

(1)
(3,4)

4
3
2
1
1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

5

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงดาน ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ
การใชอํานาจหนาที่เรียกรับผลประโยชน
การเบิกจายงบประมาณที่ไมถูกตองตามระเบียบ
การเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ลําดับ 4 (ปานกลาง = 10 คะแนน)
ลําดับ 3 (สูง = 10 คะแนน)
ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)

ความรุนแรงข องผลกระทบ (Impact)
จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประจําป
งบประมาณ 2562 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) - เสี่ยงสูง (High)

ปานกลาง (Medium)
ต่ํา (Low)

มาตรการกําหนด

ปจจัยความเสี่ยง

จําเปนตองเรงจัดการความ
เสี่ยง และมีมาตรการลดความ
เสี่ยง เพื่อให อยูในระดับที่
ยอมรับได

- การเบิกจายงบประมาณ ที่ไม
ถูกตองตามระเบียบ
- การเอื้อประโยชนตอพวกพอง
ในการจัดซื้อจัดจาง

ยอมรับความเสี่ยง แตมี
มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง
ควรมีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง

- การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน
- การใชอํานาจหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชน

