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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วทิ ยา
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต คอร์รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้ บริ การ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สั งคม อย่างไรก็ตามท่ ามกลางผู้ ที่ จงใจกระทาความผิ ด ยังพบผู้ กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถู กต้องไม่เหมาะสมทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การดาเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทารายงาน
เพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ ทันสมัย
หรื อ ความไม่ ค รอบคลุ ม ของกฎหมายกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆรวมถึ งการท านิ ติ ก รรมสั ญ ญาการร่ า งสั ญ ญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ ย นแปลงระบบงานความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบสารสนเทศการเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริห ารและเจ้ าหน้ าที่ บ่ อ ยครั้ ง
การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง สภาวการณ์ ห รือ ข้ อ เท็ จ จริงที่ บุ ค คลไม่ ว่ าจะเป็ น นั ก การเมื อ ง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รั บ ผิ ด ชอบอยู่ แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมซึ่ ง การกระท านั้ น อาจจะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรู้ ตั ว หรื อ ไม่ รู้ ตั ว
ทั้ งเจตนาและไม่ เจตนาและมี รู ป แบบที่ ห ลากหลายไม่ จ ากัด อยู่ ในรูป ของตั ว เงิน หรือ ทรัพ ย์ สิ น เท่ านั้ น แต่ รวมถึ ง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆทั้ง
ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทาแบบนี้เป็นการกระทา
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จึ งหมายถึ ง กระบวนการวิ เคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ง นี้ น าเอาความเสี่ ย งในด้ า นต่ างๆ
มาด าเนิ น การวิ เคราะห์ ต ามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์
วิทยา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ทราบถึง
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
1. การปฏิ บั ติ ร าชการตามอ านาจหน้ า ที่ ข องข้ า ราชการเป็ น ไปในลั ก ษณะที่ ข าดหรื อ มี ค วาม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกาหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริห ารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้ เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่
ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะใช้ ในการประเมิ น ความเสี่ ย ง ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคู ณ ของระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) กั บ ระดั บ ความรุน แรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

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

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

ในการวิเคราะห์ ความเสี่ย งจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมาตรการลดและประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
ต่า (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (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

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่ มีช่ องทางเรี ย กร้ องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ ที่มี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งซึ่งส่ งผลทางลบต่อผู้ อื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดหาพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา รังเกียจการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรของโรงเรียน
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทราบ
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนหนองบุญมาก
ประสงค์วิทยา อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีพ.ศ. 256๓
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน ๒ ประเด็น
หลัก ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เมื่อพิจ ารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลาดับ
1
2

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส ผลกระทบ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

3
3

4
3

ระดับ
ความเสี่ยง
12
9

ลาดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5
4

(4)

3

(3)

2
1
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นสามารถสรุ ป การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูง
= 12 คะแนน)
ลาดับ 2 (ปานกลาง = 9 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือสูงมากสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุป ข้อมูลการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี
งบประมาณ 2563 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง
-

ปัจจัยความเสี่ยง
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
-

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
1. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

12
ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง
12

มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

ไตรมาส 2
ม.ค.
63

ก.พ.
63

ไตรมาส 3
มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ไตรมาส 4
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ผู้รับผิดชอบ
บริหาร
งบประมาณ

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

3

3

ระดับ
ความ
เสี่ยง
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มาตรการจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด

ไตรมาส 2
ม.ค.
63

ก.พ.
63

ไตรมาส 3
มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

ไตรมาส 4
มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

ภาคผนวก

คาสั่ง โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
ที่ 9./2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
....................................................................
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดทารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ. 2560-2564)และเป็นไปตามแนวทางการจัดทา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึกและปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต โรงเรียน
หนองบุญมากประสงค์วิทยา จึงแต่งตั้งคณะทางานจัดแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วย
1. นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์
2. นาบุญส่ง ก่าสระน้อย
3. นายชูชาติ อาจวิชัย
4. นางอภิญญา มนัสพรหม
5. นายสมควร วิชาชาติ
6. นางอรุณ ดวดกระโทก
7. นางสาวนงนุศ ดวดกระโทก
8. นางสาวฤดีรัตน์ สาระบุตร
9. นางประคอง ใยงูเหลือม
10.นางสาวนิตยา ทองลา
11. นางสาวกฤติกา แก้วเขียว

ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
ประธาน
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
รองประธาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะทางาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ
คณะทางาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
คณะทางาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
คณะทางาน
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
ครู วิทยฐานะชานาญการ
คณะทางาน
ครู วิทยฐานะชานาญการ
คณะทางาน
ครู
คณะทางาน/เลขานุการ
ครู
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันจัดทารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินการภายใต้
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตาม แนวทางการจัดทางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้ประสบผลสาเร็จตามความประสงค์ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้ รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน ทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

