รายงานการจัดการความเสี่ยงเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

คานา
โรงเรี ย นโนนเจริ ญ พิ ท ยาคม ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งเกี่ 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) เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหาร
งานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบ
บ่อย นอกจากนี้ ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคมอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ พบว่าโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน ๔
ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส ๒) การพิจารณาความดีความชอบ ๓)
การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจ ส่วนตัว ๔) เงินทอนจากการจัดประชุม อบรมและสัมมนา และ ๕) การ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯลฯ และการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้ดาเนินการจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยได้ดาเนินการตามมาตรการ
จัดการความเสี่ยงครบทุกประเด็นหลัก อันนาไปสู่องค์กรที่มีความโปร่ง ใส สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริก าร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

สารบัญ
หน้า
คานา

ก

สารบัญ

ข

ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑.๒ วัตถุประสงค์
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of interest)
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of interest)
๒.๓ แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of interest)
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
คณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ส่วนที่ ๑ บทนา
โรงเรี ย นโนนเจริ ญพิ ท ยาคม ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติง านที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ นตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่
กาหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณ ไม่เพียงพอ และไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกีย่ วข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรม สัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงใน
ด้านต่าง ๆ มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนโนน
เจริญพิทยาคม ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
๑. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต
และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
๑.๒ วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้
เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.๒ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๒.๓ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฏหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒.๔ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชน

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of lnterest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับ
ความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข
หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
(บุคลากร)
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับ
๑
๒
๓
๔

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

คาอธิบาย
๑๕ – ๒๕ คะแนน
๙ – ๑๔ คะแนน
๔ – ๘ คะแนน
๑ – ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๕ – ๒๕ คะแนน
มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
๙ – ๑๔ คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง

การแสดงถึงสัญลักษณ์
สีแดง

ปานกลาง (Medium)

๔ – ๘ คะแนน

สีเหลือง

ต่า (Low)

๑ – ๓ คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอกรับความเสี่ยง

สีส้ม

สีเขียว

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of lnterest)
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเกินงบประมาณที่จัดสรร
- กระบวนที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การตรวจสอบพัสดุประจาปี
- การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ ไม่มีความคุ้มค่า
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่ ทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบ
ด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม รังเกียจการทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของโรงเรียน
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน
๒. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
๓. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียง
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

๑

การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
โรงเรียน
การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเกิน
งบประมาณที่จัดสรร
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี

๒
๓

โอกาส ผลกระทบ

ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
๑๒
(๑)

๓

๔

๓

๓

๙

(๒)

๓

๓

๙

(๓)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน
ลาดับที่ ๑ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเกินงบประมาณที่จัดสรร
ลาดับที่ ๒ (สูง = ๙ คะแนน)
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ลาดับที่ ๓ (สูง = ๙ คะแนน)
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยง ๑ ระดับ ได้แก่ เสี่ยงสูง โดยสามารถ
สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

-

ปัจจัยความเสี่ยง
- การจัดทาระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของโรงเรียน
- การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเกิน
งบประมาณที่จัดสรร
- การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
-

๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาสผลกระทบ
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง
๑. การจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
โรงเรียน

๒. การเบิกจ่ายวัสดุ
สิ้นเปลืองเกิน
งบประมาณที่จัดสรร

มาตรการจัดการความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง
๓
๔
๑๒
๑. มีการประชุมและมีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานรับผิดชอบการตรวจสอบวัสดุ
ครุภัณฑ์ประจาปี
๒. มีการสารวจข้อมูลสินทรัพย์ของ
สถานศึกษา
๓. จัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ
โรงเรียนและรายงานการตรวจสอบวัสดุ
ครุภัณฑ์ทุก ๆ ปี
๓
๓
๙
๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายได้ไตร
มาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้ง
๒. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด

ระยะเวลาการดาเนินการ
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

ผู้รับผิดชอบ

งานพัสดุ

งานพัสดุ

โอกาสผลประทบ
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง
๓. การเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

มาตรการจัดการความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง
๓
๓
๙
๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามโครงการและจัดทารายงานสรุปการ
เบิกจ่าย ไตรมาสและเสนิให้หัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบทุกครั้ง
๒. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเบิก
จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด

ระยะเวลาการดาเนินการ
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

ผู้รับผิดชอบ

งานการเงินและ
บัญชี

ส่วนที่ ๓
การดาเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระยะไตรมาสที่ ๒ – ๓)
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้จัดทาแผนจัดการความเสี่ยงป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกาหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงตามประเด็นหลัก จานวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย
๑. การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน
๒. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
๓. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี
การดาเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระยะไตรมาสที่ ๒ – ๓) โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ได้ดาเนินการกิจกรรม ตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยงและปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง ดังนี้
๑. การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน การจัดการความเสี่ยงได้ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ มีการประชุมและมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์
ประจาปี
๑.๒ มีการสารวจข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
๑.๓ จัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียนและรายงานการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์
ทุกๆ ปี
ผลการดาเนินงาน พบว่า จัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาแต่ยังไม่เป็น
ปัจจุบัน
๒. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดการความเสี่ยงได้ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทารายงานสรุป
การจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
๒.๒ ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๓ ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเคร่งครัด
ผลการดาเนินงาน พบว่า การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๓. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี การจัดการความเสี่ยงได้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามโครงการ
และจัดทารายงานสรุปการเบิกจ่าย ไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
๓.๒ ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเบิกจ่ายเงิน
อย่างเคร่งครัด
ผลการดาเนินงาน พบว่ามีการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไปตามระเบียบแต่ยังมีความล่าช้าไม่
ตรงกาหนดเวลาการจัดโครงการ

