แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา

ประจาปี 2563

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ความนา
หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรของโรงเรียนกระสังพิทยำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยพิจำรณำจำกผลสำเร็จของกำรดำเนินกำร ตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และข้อกล่ำวหำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่
ไม่ได้ปฏิบัติหน้ ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่ กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง กำรแจ้ง
ตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตำมระเบียบ ข้อกฎหมำยที่กำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 นั้ น โรงเรี ย น ไพศาลพิทยาคม ได้ ทำกำร ศึ กษำและวิเครำะห์ ข้ อมู ล จำกแผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ และผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้ สถำนศึกษำต้องจั ดทำแผนปฏิบั ติกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่
ยุทธศำสตร์ที่

1
2
3
4

เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ

วิสัยทัศน์
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำ และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีประสิทธิภำพ
3. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพและมุ่งสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ
4.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกรำยวิชำสู่มำตรฐำนสำกล
5. พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ปลูกฝังคุณธรรม ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ทักษะกำรดำรงชีวิต รักษ์ควำมเป็นไทย และท้องถิ่นของตนเอง
6. นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและบริกำรชุมชน

วัตถุประสงค์
มีกำรบริหำรกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ครูมีจรรยำบรรณ และมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู
ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ใน
ระดับดี สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม สำมำรถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ให้สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
มุ่งส่งเสริมเสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้แก่สถำนศึกษำบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยมีทัศนคติ
วิสัยทัศน์ ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรรณรงค์
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎและระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ กำร
พัฒนำ ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ปฏิบัติงำนและดำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ให้เกิดมรรคผลในทำงปฏิบัติ
1.3 จัดให้มีหลักสูตรกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
2. ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล
2.1 ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีกำรฝึกอบรม
เพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
2.2 ส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นักเรียน ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
3. กำหนดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ
3.1 จัดให้มีหลักสูตรทำงกำรศึกษำ/หลักสูตรกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
3.2 กำหนดให้หลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ เป็นหลักสูตร
บังคับที่ใช้ฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรูท้ ำงวิชำกำร ตลอดจนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ
4. ส่งเสริมค่ำนิยมกำรยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย

ควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สังคมมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำร
ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4.3 ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงำนหรือบุคคลที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตสถำนศึกษำ ส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรติด ตำม
ตรวจสอบกำรทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบในสถำนศึ ก ษำ เสริ ม สร้ ำ งและพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้เป็นกลไกในกำรตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงกำรสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยในกำร
แจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณำกำรหน่วยงำนสถำนศึกษำกับองค์กรทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและปลูกจิตสำนึกกำร
เป็นพลเมืองดี
1.1 ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับ
องค์กรทุกภำคส่วน
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลำกรทำงด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีควำมเข้มแข็งและเป็น
อิสระในกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้สำธำรณชนรับทรำบ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน
1.4 เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2.1 เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำม
ตื่นตัวต่อสภำพปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในสถำนศึกษำ
2.2 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้มีควำมสะดวกหลำกหลำย
รวมทั้งสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงำนหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
2.4 กำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบำะแส ให้ได้รับรำงวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนเป็นสื่อกลำงในกำรแสวงหำควำมร่วมมือเพื่อ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ

3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณสถำนศึกษำโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
3.2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์จุดเน้น เพื่อพัฒนำ
คุณภำพทำงกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อำนำจให้เหมำะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภำพ สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทั้งสร้ำงควำมโปร่งใสและเป็นธรรมในกำร
บริหำรงำนบุคคลภำยใต้ระบบคุณธรรม
1.1 ให้สถำนศึกษำที่มีพันธกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มีโครงสร้ำงของ
หน่วยงำน อัตรำกำลัง กำรบริหำรงำนบุคคล และงบประมำณที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจและควำมรับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อำนำจระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำด้วยกันเอง
1.3 ให้สถำนศึกษำ ควบคุม กำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้อำนำจในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2 . สร้ำงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชนให้มีศักยภำพในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
2.1 วำงแนวทำงและส่งเสริมบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนสถำนศึกษำกับภำคเอกชน
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2.2 ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในสถำนศึกษำ
3. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
3.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ
3.2 พัฒนำปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
4.1 ส่งเสริมให้มีกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถำนศึกษำมีแผนกำรตรวจสอบภำยในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนำศักยภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
สถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนำสมรรถนะ และขีดควำมสำมำรถให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำให้สัมฤทธิผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำกำรทุจริตให้เป็นระบบ
อย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพให้สำมำรถร่วมมือหรือประสำนกำรปฏิบัติกับองค์กรทุกภำคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
1.1 กำหนดให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ในสถำนศึกษำ เพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญ
1.2 กำหนดให้มีหลักสูตรกำรศึกษำ และหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ
2. สร้ำงมำตรฐำนทำงวิชำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ
2.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ
2.2 กำหนดให้มีหน่วยงำนหลัก เพื่อรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล รวมถึงกำรลงโทษ ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียน
3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน หลักสูตรกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
และแนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ต่ำง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำ
4.1 จัดให้มีกิจกรรมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำแก่ ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนไพศาลพทิ ยาคม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
2. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีจิตสำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำมระเบียบวินัย
และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต
3. คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น

4. โรงเรียนไพศาลพทิ ยาคม ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงปฏิบัติ
5. โรงเรียนไพศาลพทิ ยาคม มีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในสถำนศึกษำ
6. ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมในสถำนศึกษำได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

บทสรุป
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงเรียนกระสังพิทยำคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนในด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ของสถำนศึ ก ษำ
ปฏิบัติงำนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่คำดหวังไว้
ทำให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่มีควำมรับผิดชอบ ทำให้ผู้ปกครอง
ขุมขน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม ควำมมีจริยธรรม กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำร
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ให้ลดน้อยลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบัง
เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสถำนศึกษำ ต้องบูรณำกำรและอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหำกมีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่ วนอย่ ำงจริงจั งและต่ อเนื่ อ งแล้ ว ก็จะส่ งผลต่ อกำรบรรลุ ตำมผลสั มฤทธิ์ที่ คำดหวังไว้ ส่ ว น รำชกำรและ
สถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน มีควำมรู้เรื่องกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้น มีจิตสำนึกในกำรเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงำนตำมระเบียบ
วินัย และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำง
ปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ อีกด้วย

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนไพศาลพทิยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
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คานา
โรงเรียนไพศาลพทิยาคม ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission)
เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และการ
แก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนาความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

โรงเรยีนไพศาลพิทยาคม
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์

๔
๖

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนกระสังพิทยาคม
๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๒

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
คณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๕

๗
๙

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ร ะดับ องค์กรจนถึงระดับ สั งคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ ที่จงใจกระทาความผิ ด ยังพบผู้ กระทา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย
โรงเรี ย นกระสั ง พิ ท ยาคม ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เ ป็ น ก ร อ บ ก า ร
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง
องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิ ภาพประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน
การดาเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทารายงาน
เพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
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๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ ค รอบคลุ ม ของกฎหมายกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆรวมถึ ง การท านิ ติ ก รรมสั ญ ญาการร่ า งสั ญ ญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก๒ปัจจัยคือ
๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ ย นแปลงระบบงานความเชื่อ ถื อ ได้ข องระบบสารสนเทศการเปลี่ ยนแปลงผู้ บ ริ ห ารและเจ้า หน้ า ที่บ่ อ ยครั้ ง
การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น
๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง สภาวการณ์ห รื อ ข้ อเท็ จ จริ งที่ บุ ค คลไม่ ว่ า จะเป็ 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
ทั้ง เจตนาและไม่ เจตนาและมีรู ป แบบที่ห ลากหลายไม่จ ากั ดอยู่ใ นรู ปของตัว เงิ นหรือ ทรั พย์ สิ น เท่ านั้ นแต่ร วมถึ ง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆทั้ง
ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทาแบบนี้เป็นการกระทา
ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น จึ ง หมายถึ ง กระบวนการวิ เ คราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่ าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในครั้ ง นี้ น าเอาความเสี่ ย งในด้ า นต่ า งๆ
มาด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ต ามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ
ทาให้
๑. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกาหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้ เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่
ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน
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ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานที่ จ ะใช้ ใ นการประเมิ 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
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
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคู ณ ของระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) กั บ ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

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

ช่วงคะแนน
๑๕-๒๕ คะแนน
๙-๑๔ คะแนน
๔-๘ คะแนน
๑-๓ คะแนน
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ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
๑๕-๒๕ คะแนน
มีมาตรการลดและประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
๙-๑๔ คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)
๔–๘ คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
ต่า (Low)
๑–๓ คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
๕

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๔

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

๓

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

๒

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว
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๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงเรียนไพศาลพทิยาคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้
๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรี ย กร้ องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องซึ่งส่ งผลทางลบต่อผู้ อื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ
๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
๔) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(๑) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของโรงเรียนกระสังพิทยาคมรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนกระสังพิทยาคม
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนกระสังพิทยาคมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรยีนไพศาลพทิยาคม กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อพิจ ารณาโอกาส/ความถี่ที่จ ะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

๑
๒
๓
๔

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ระดับ
ความเสี่ยง
๒๕
๑๕
๑๒
๘

โอกาส ผลกระทบ
๕
๓
๓
๒

๕
๕
๔
๔

ลาดับ
ความเสี่ยง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
๕

(๒)

๔

(๔)

(๓)

๒

๓

(๑)

๓
๒
๑
๑

๔

๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้ า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นสามารถสรุ ป การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕คะแนน)
ลาดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕คะแนน)
ลาดับ ๓ (สูง = ๑๒คะแนน)
ลาดับ ๔ (ปานกลาง = ๘คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ระดับคือสูงมากสูงและปานกลาง
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทั บซ้อนโรงเรียนกระสัง
พิทยาคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีดังนี้
เ

ระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)

ต่า (Low)

ปัจจัยความเสี่ยง
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ความเสี่ยง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

๑๒
ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

๑. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

๕

๕

ระดับ
ความ
เสี่ยง
๒๕

๒. การใช้อานาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์ /
การให้และการรับของขวัญ
สินน้าใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า

๓

๕

๑๕

มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
อย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทา
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
๓. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๔. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนกระสัง
พิทยาคมอย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องการรับของขวัญสิน่าใจ
น้ อย่างเคร่งครัด
๓. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
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ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๓

๔

ระดับ
ความ
เสี่ยง
๑๒

๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒

๔

๘

มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด
๑. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
๓. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการ
สร้างจิตสานึกให้ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ
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