รายงานการดำเนินงำนกำรจัดกำรความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

คำนำ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกาหนด
มาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา
การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนอีกด้วย
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564)
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คณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น
ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยัง
พบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่

สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม
และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่าง
สัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทา
แบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนไพศาลพิทยาคมทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
1.การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบ ไม่เพียงพอ
2.การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน

ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่
ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ
ระดับ โอกำสที่เกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

คำอธิบำย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร)
ระดับ โอกำสที่เกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

คำอธิบำย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ลำดับ
1
2
3
4

ระดับควำมเสี่ยง
ช่วงคะแนน
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
15-25 คะแนน
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
9-14 คะแนน
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง

คะแนนระดับควำม
มำตรกำรกำหนด
เสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้า
(Extreme)
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
(Medium)
ความเสี่ยง
ต่า (Low)
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)
ความรุนแรงของผลกระทบ่(Impact)

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
1

2
2

3
3

4
4

5
5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

กำรแสดงสี
สัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมมีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้
1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การนาวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้
- การใช้รถราชการ
- ฯลฯ
3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกให้บุคลำกรของโรงเรียนไพศำลพิทยำคมรังเกียจกำรทุจริตทุก
รูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
ผู้ปกครอง
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี
(2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนไพศาล
พิทยาคม อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนไพศำลพิทยำคมประจำปี พ.ศ. 256๕
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมกาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตาแหน่งหรือความดี ความชอบ
2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง
4. การนาวัสดุครุภัณฑ์สานักงานไปใช้ส่วนตัว
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต

1

การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
เลื่อนระดับตาแหน่งหรือความดี ความชอบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

2
3
4

การนาวัสดุครุภัณฑ์สานักงานไปใช้ส่วนตัว

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)

4

(3)

3

(4)

(2)

(1)
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โอกำส ผลกระทบ

การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผรู้ ับจ้าง

5

5

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
25

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ลำดับ
ควำม
เสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดลำดับควำมสำคัญของ
ควำมเสี่ยง

การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตาแหน่ง
หรือความดี ความชอบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ลาดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)

การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผรู้ ับจ้าง

การนาวัสดุครุภัณฑ์สานักงานไปใช้ส่วนตัว

ลาดับ 2 (สูงมาก = 20 คะแนน)
ลาดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)
ลาดับ 4 (สูง = 9 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียน
ไพศาลพิทยาคม ประจาปีงบประมาณ 256๕ มี ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)

มำตรกำรกำหนด
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

เสี่ยงสูง
(High)

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
-

ปานกลาง
(Medium)
ต่า (Low)

ปัจจัยควำมเสี่ยง
- การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งการเลื่อนระดับตาแหน่งหรือความดี ความชอบ
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง
- การนาวัสดุครุภัณฑ์สานักงานไปใช้ส่วนตัว
-

3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกำสและผลกระทบ

ปัจจัยที่
จะเกิดควำม โอ
กำส
เสี่ยง
1. กำรใช้
อำนำจหน้ำที่
เรียกรับ
ผลประโยชน์
เพื่อให้ได้มำซึ่ง
กำรเลื่อน
ระดับตำแหน่ง
หรือควำมดี
ควำมชอบ

5

2. กำรเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องใน
กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง

4

ผล
กระท
บ
5

5

ไตรมำส 2

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

25

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้าใจ อย่างเคร่งครัด
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
4.ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ

20

1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ

ม.ค.
6๕

ก.พ.
6๕

มี.ค.
6๕

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 3
เม.ย.
6๕

พ.ค.
6๕

มิ.ย.
6๕

ไตรมำส 4
ก.ค.
6๕

ส.ค.
6๕

ก.ย.
6๕

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบุคคล

กลุ่มงบประมาณ

โอกำสและผลกระทบ

ปัจจัยที่
จะเกิดควำม โอ
เสี่ยง
กำส

ผล
กระ
ทบ

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ระดับ
ควำม
เสี่ยง

3. กำรใช้
อำนำจหน้ำที่
เรียกรับ
ผลประโยชน์ผู้
รับจ้ำง

3

4

12

4. กำรนำวัสดุ
ครุภัณฑ์
สำนักงำนไป
ใช้ส่วนตัว

3

3

9

ไตรมำส 2
ม.ค.
6๕

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการคลังและ การจัดสรรงบประมาณ อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ
การประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด
3. ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ

ก.พ.
6๕

มี.ค.
6๕

ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมำส 3
เม.ย.
6๕

พ.ค.
6๕

มิ.ย.
6๕

ผู้รับผิดชอบ

ไตรมำส 4
ก.ค.
6๕

ส.ค.
6๕

ก.ย.
6๕
กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มงบประมาณ

สวนที3่
กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน
ที่อำจเกิดผลประโยชนทับซอนโรงเรียนไพศำลพิทยำคม
ประจำปงบประมำณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้จัดทาแผนจัดการความเสี่ยงปองกัน ผลประโยชนทับซอน โดย
กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามประเด็นหลัก จานวน ๔ ประเด็น ประกอบดวย
1. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตาแหน่งหรือความดี ความชอบ
2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง
4. การนาวัสดุครุภัณฑ์สานักงานไปใช้ส่วนตัว
กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชนทับซอน
ประจำปงบประมำณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมไดดาเนินการกิจกรรมมาตรการจัดการความเสี่ยงและปจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง ดังนี้
1. กำรใช้อำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรเลื่อนระดับตำแหน่งหรือควำมดี
ควำมชอบ ปจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงคือขาราชการและบุคลากรไมมีความรู ความเขาใจในระเบียบและกฎหมายที่ใช
ในการบริหารงาน การจัดการความเสี่ยงไดดาเนินการ ดังนี้
1. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด
2. ตอตานการรับหรือให สินบนเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอนอยางเครงครัด
4. จัดทาคูมือการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน
5. แบงหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน
ผลกำรดำเนินงำน พบวา ขาราชการและบุคลากรปฏิบัติงานตามหนาที่และ ปฏิบัติตามตามขั้นตอน
ตามระเบียบ ถูกตองโดยมีหลักฐานในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
2. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงคือการติดสินบน การสมรู
รวมคิดการจัดการความเสี่ยงไดดาเนินการ ดังนี้
1. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากรผูรับผิดชอบดานการจัดซื้อ จัดจางรายไตรมาสและเสนอ
ใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง
2.ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากรผูปฎิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ
จัดจางรับรองถึงความไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง
3. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด

4. ขาราชการและบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการรับหรือใหสินบนไมวาทางตรง
หรือทางออม
5. ขาราชการและบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมไมใชอานาจของตนเพื่อเสนอวาจะทาใหหรือเรียกรับ
สินบนหรือผลประโยชนอื่นใดจากบุคคลหรือภาคเอกชน
ผลกำรดำเนินงำน พบวา ขาราชการและบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมไดปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ และวีธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง อยางเครงครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุมคา
และความโปรงใส การประมูลแขงขันที่เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได โดยไมมีการติดสินบน การสมรูรวมคิดแต
อยางใด
3. กำรใช้อำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้ำง ปจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงคือการติดสินบน การสมรู
รวมคิด
การจัดการความเสี่ยงไดดาเนินการ ดังนี้
1. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากรผูรับผิดชอบดานการจัดซื้อ จัดจางรายไตรมาสและเสนอ
ใหหัวหนาสวนราชการรับทราบทุกครั้ง
2.ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากรผูปฎิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ
จัดจางรับรองถึงความไมเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง
3. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด
4. ขาราชการและบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการรับหรือใหสินบนไมวาทางตรง
หรือทางออม
5. ขาราชการและบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมไมใชอานาจของตนเพื่อเสนอวาจะทาใหหรือเรียกรับ
สินบนหรือผลประโยชนอื่นใดจากบุคคลหรือภาคเอกชน
ผลกำรดำเนินงำน พบวา ขาราชการและบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมไดปฏิบัติตามกฏระเบียบ และ
วีธีการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง อยางเครงครัด คานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุมคาและความ โปร
งใส การประมูลแขงขันที่เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได โดยไมมีการติดสินบน การสมรูรวมคิดแตอยางใด
4. กำรนำวัสดุครุภัณฑ์สำนักงำนไปใช้ส่วนตัว ปจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงคือการนาทรัพยสินทางราชการ
ไปใชในภารกิจสวนตัว
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงไดดำเนินกำร ดังนี้
1. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการใชทรัพยสินทางราชการของ
โรงเรียน
2. ควบคุม กากับ ดูแลใหขาราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอนของโรงเรียน
3. ปรับฐานความคิดใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม
4. กาหนดมาตรการการใชรถราชการของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมใหผูเกี่ยวของใหดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และ ที่แกไขเพิ่มเติม อยางเครงครัด
5. จัดทาคูมือการขอใชรถราชการ(สวนกลาง) เพื่อใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน
6. ผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมการใชรถราชการ ตรวจสอบการบันทึกการใชรถราชการตามแบบรายงาน
ที่พนักงานขับรถบันทึกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ

ผลกำรดำเนินงำน พบวา ขาราชการและบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมไดปฏิบัติตาม
ระเบียบการใชทรัพยสินทางราชการอยางเครงครัด และไมพบการนาทรัพยสินอื่นไปใชในภารกิจสวนตัวแตอยางใด

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ

โรงเรียนไพศำลพิทยำคม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบุรีรัมย์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คำนำ
่่่การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ่(Integrity
and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ่พ.ศ.่2564 มีเจตนารมณ์มุงหวังให้หนวยงาน่
ภาครัฐ่กลุมเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเองและนาข้อมูล่ผลการ่
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหนวยงาน่ได้อยาง่เหมาะสม่
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหนวยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก่ด้านการ่ป้องกันและ่
ปราบปรามการทุจริต่รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหนวยงานในการยกระดับมาตรฐาน่การดาเนินงาน่ตาม
หลักธรรมาภิบาล่(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ตอสาธารณะทั้งในระดับชาติและ่ระดับสากล รายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน่ภาครัฐ่ฉบับ
นี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง่10 ตัวชี้วัด่ได้แก่(1) การปฏิบัติหน้าที่่(2) การใช้งบประมาณ่่่่่่่่่่่่
(3) การ่ใช้อานาจ่(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ่(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต่(6) คุณภาพการดาเนินงาน่
(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร่(8) การปรับปรุงระบบการทางาน่(9) การเปิดเผยข้อมูลและ่(10) การป้องกันการ่
ทุจริต่โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีสวนได้สวนเสียภายใน่(Internal) การรับรู้ของ่ผู้รับบริการ่ผู้มา่ติดตอ่
หรือผู้มีสวนได้สวนเสียภายนอก่(External) และการเผยแพรข้อมูล่ที่เป็นปัจจุบันบน่เว็บไซต์ของ่หนวยงาน่
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน่ของหนวยงานใน่รอบปีงบประมาณ่พ.ศ.่
2564 ่โรงเรียนไพศาลพิทยาคม่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย์หวังเป็นอยางยิ่งวา่ผลการประเมินครั้งนี้จะชวยสนับสนุน่สงเสริม่และยกระดับคุณธรรมและความ โปรงใส
ในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ่ได้อยางมีประสิทธิภาพ่ทุกหนวยงานได้รวมกันขับเคลื่อนการ ดาเนินงาน
ภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสาคัญ่คือ่ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ ป้องกันการทุจริต
ของประเทศ่ซึ่งจะสามารถสะท้อน่ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหนวยงานภาครัฐ่และสงผลตอ การยกระดับคาดัชนี
การรับรู้การทุจริต่(Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้น
ตอไป
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รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
โรงเรียนไพศำลพิทยำคม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบุรีรัมย์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ่(สานักงาน่ป.ป.ช.)่ได้พัฒนาเครื่องมือ่
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต่และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก่ให้หนวยงาน่
ภาครัฐมีการดาเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม่โดยใช้ชื่อวา่“การประเมินคุณธรรมและความ่โปรงใสใน่่่่่
การดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ่(Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการ่ประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ่ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ่ของยุทธศาสตร์
ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต่ระยะที่่3่(พ.ศ.2560-2564)่ซึ่ง่ถือเป็นการ่ยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐให้่เป็น่“มาตรการป้องกันการทุจริต่่่่
เชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ่โดยมุงหวังให้หนวยงาน่ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ่หนวยงาน่ใน่ด้านคุณธรรมและความโปรงใส่่่่่่
ในการดาเนินงานได้อยางเหมาะสม
2. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในการดาเนินงานของโรงเรียนไพศาลพิทยาคมผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ่ดาเนินงาน
ของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม่่ประจาปีงบประมาณ่2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเทากับร้อยละ่84.74 คะแนน่ซึ่ง
ถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงาน่ระดับ่B เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด่่พบวา่ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ดาเนินงาน่ได้คะแนนเทากับร้อยละ่99.67่ รองลงมาคือ่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้คะแนน่่เทากับร้อยละ่
99.65 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน่่ได้คะแนนเทากับร้อยละ่99.26 ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่่ได้คะแนน
เทากับร้อยละ่93.76 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ่่ได้คะแนนเทากับร้อยละ่82.19่ ตัวชี้วัดการใช้
อานาจ่่ได้คะแนนเทากับร้อยละ่82.03 ตัวชี้วัดการแก้ปัญหาการทุจริต่ได้คะแนน่่เทากับร้อยละ่80.49 ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล่ได้คะแนนเทากับร้อยละ่75.56 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ่ได้คะแนนเทากับร้อยละ่74.31 และ
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต่ได้คะแนนเทากับร้อยละ่50 สรุปได้วา่จุดแข็งที่หนวยงานได้คะแนนสูงสุดเทากับร้อย
ละ่99.67 คือ่ตัวชี้วัดที่่6 คุณภาพการดาเนินงาน่่สวนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่าสุด่คือ่ตัวชี้วัดที่่10
การป้องกันการทุจริต่ได้คะแนนเทากับร้อยละ่50

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจาแนกตามดัชนีของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม่่ประจาปี
งบประมาณ่พ.ศ.่2564่มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแตละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง่และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้
ดังตอไปนี้
3.1่จุดแข็ง่(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกวาร้อยละ่90) จานวน่3่ตัวชี้วัด่คือ่
(1)่่ตัวชี้วัดที่่6่คุณภาพการดาเนินงาน่ได้คะแนนเทากับร้อยละ่99.67่เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการ่รับรู้ของผู้รับบริการ่ผู้มาติดตอ่หรือผู้มีสวนได้สวนเสียของหนวยงานตอการคุณภาพการดาเนินงาน่ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน่ขั้นตอนและระยะเวลาที่่่กาหนดไว้
อยางเครงครัด่และจะต้องเป็นไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ่รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ่่การดาเนินการ/
ให้บริการของหนวยงานแกรับบริการผู้มาติดตอ่หรือผู้มีสวนได้สวนเสียอยางตรงไปตรงมา่ไม่่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล่ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อยางมีคุณธรรม่และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ่่ประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน่ทรัพย์สิน่หรือประโยชน์อื่น่ๆ่เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่่่ด้วย่นอกจากนี้ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหนวยงานที่่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และสวนรวมเป็นหลัก่ไมมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล่หนึ่ง่่หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง่
(2)่่ตัวชี้วัดที่่7่ประสิทธิภาพการสื่อสาร่ได้คะแนนเทากับร้อยละ่99.65่เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการ่รับรู้ของผู้รับบริการ่ผู้มาติดตอ่หรือผู้มีสวนได้สวนเสียของหนวยงานตอประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่่เกี่ยวข้องกับการเผยแพรข้อมูลของหนวยงานในเรื่องตาง่ๆ่ตอสาธารณชน่ผานชองทางที่หลากหลาย่
สามารถ่เข้าถึงได้งายและไมซับซ้อน่โดยข้อมูลที่เผยแพรจะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน่โดยเฉพาะอยางยิ่ง่ผล
การ่ดาเนินงานของหนวยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ่รวมถึงการจัดให้มีชองทางให้ผู้รับบริการ่ผู้มา่
ติดตอ่หรือผู้มีสวนได้สวนเสีย่สามารถสงคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ่และ่มีการ
ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อยางชัดเจน่นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี่ชองทาง่ให้ผู้มา
ติดตอสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหนวยงานด้วย่ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ่่ผู้รับบริการ่ผู้มา
ติดตอ่หรือผู้มีสวนได้สวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ่
(3)่่ตัวชี้วัดที่่1่การปฏิบัติหน้าที่่ ได้คะแนนเทากับร้อยละ่93.76่เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้่ของบุคลากรภายในหนวยงานตอการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหนวยงานของตนเอง่ในประเด็นที่่่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน่มีความโปรงใส่ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอน่่และ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้อยางเครงครัด่และจะต้องเป็นไปอยางเทาเทียมกัน่ไมวาจะเป็นผู้มาติดตอทั่วไปหรือผู้มา
ติดตอที่รู้จักกันเป็นการสวนตัว่รวมไปถึงการปฏิบัติงานอยางมุงมั่น่เต็มความสามารถ่และมีความ่่รับผิดชอบตอ
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ่ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอยาง่่่่มีคุณธรรม่
นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน่ทรัพย์สิน่หรือ่่ประโยชน์อื่น่ๆ
ของบุคลากรอื่นในหนวยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีชวงเทศกาลหรือ่่วาระสาคัญตาง่ๆ่

ตามขนบธรรมเนียม่ประเพณี่หรือแม้แตกรณีการให้เงิน่ทรัพย์สิน่หรือประโยชน์อื่น่ๆ่ตอ่บุคคลภายนอก่ซึ่งถือ
เป็นความเสี่ยงที่อาจจะกอให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
4. ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
4.1่ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีสวนได้สวนเสียภายใน่(Internal) ได้คะแนน่่เทากับ
ร้อยละ่24.77่บงชี้ให้เห็นวาโรงเรียนมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปรงใสและมี่่มาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน่โดยบุคลากรสวนใหญมีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจตอการบริหารงาน่่ของผู้บริหารที่มุง
สูการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล่โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ่่พัฒนาสาหรับ
สถานศึกษา่มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต
ประเด็นกำรประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนำ

1.่การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต่่ได้แก่
เจตจานงสุจริตของผู้บริหารการ่ประเมินความเสี่ยง่
เพื่อการป้องกันการ่ทุจริต่การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร่่และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ปรับปรุงระบบให้แสดงเนื้อหา่เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร

2.่มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ่ทุจริต

ปรับปรุงระบบให้แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการมีสวนรวมของผู้บริหารสูงสุด่คนปัจจุบัน

4.2่ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีสวนได้สวนเสียภายนอก่(External) ได้คะแนน่่
เทากับร้อยละ่29.86่บงชี้ให้เห็นวาประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของ่่
โรงเรียนวายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้่โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแกผู้รับบริการ่่
อยางตรงไปตรงมา่ไมนาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยูเหนือผลประโยชน์สาธารณะ่และไมพบวามีการเรียกรับ่่
สินบนทั้งที่เป็นเงินทรัพย์สิน่และผลประโยชน์อื่น่ๆ่ที่อาจคานวณเป็นเงินได้่อยางไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็น่่ใน
การพัฒนาสาหรับหนวยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพ กำรสื่อสำร
ประเด็นกำรประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนำ

1.่การเผยแพรข้อมูลของหนวยงานใน่เรื่องตาง่ๆ่ตอ 1.่ปรับปรุงระบบการเผยแพร่่ข้อมูลผานชองทางที่
สาธารณชนผานชองทางที่่หลากหลายสามารถเข้าถึง หลากหลาย่่
ได้งาย่และไม่ซับซ้อนโดยข้อมูลที่เผยแพรจะต้อง่
2.่ปรับปรุงระบบการรับคาติชม่่และความคิดเห็น
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
จากผู้มีสวนได้
2.่การจัดให้มีชองทางให้ผู้รับบริการ่ผู้มาติดตอ่หรือผู้ สวนเสียหรือผู้มาติดตอขอรับบริการ
มีสวนได้สวนเสียสามารถ่สงคาติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ่และมีการ่
ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อยางชัดเจน

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ่(OIT) ได้คะแนนเทากับร้อยละ่25.11 บง
ชี้ให้เห็นวา่หนวยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลตาง่ๆ่ของหนวยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ่อยางเป็น
ปัจจุบัน่แสดงถึงความพยายามของหนวยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหนวยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้่
ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล
ประเด็นกำรประเมิน

ประเด็นที่ควรพัฒนำ

1.่ข้อมูลพื้นฐาน่-การเปิดเผยข้อมูลผู้่บุคลากรใน
สถานศึกษา่ซึ่งมีการโยกย้าย่บุคลากรบอยครั้ง่

พัฒนาระบบให้มีการอัพเดต่ข้อมูลบุคลากร่

2.่การบริหารงาน่-่การเปิดเผยข้อมูล่่E-service ไม ปรับปรุงข้อมูลระบบ่E-service ให้สอดคล้องตาม่
สอดคล้องตามรายละเอียด่ที่กาหนด
รายละเอียดที่กาหนด่

3.่การบริหารเงินงบประมาณ่-่การเปิดเผยข้อมูล่
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัด่จ้างหรือแผนการจัดหา่พัสดุ
ไมสอดคล้อง่ตามรายละเอียดที่กาหนด

ปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการ่การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องตาม่รายละเอียดที่
กาหนด

5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนำ
เนื่องจากได้คะแนนต่าสุด่คือตัวชี้วัดที่่10่การป้องกันการทุจริต่ซึ่งได้คะแนนเทากับ่ร้อยละ่50่ซึ่ง
ประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน่ผลการประเมินข้างต้น่ชี้ให้เห็นวา่สิ่งที่ควร่พัฒนาเพื่อให้
สถานศึกษาได้คะแนนดีขึ้น่คือ่สถานศึกษาควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่อง่แผนปฏิบัติการที่มี่วัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปรงใสของบุคลากรในหนวยงานให้มี่ความละเอียดและชัดเจน
ยิ่งขึ้น
6. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน หน่วยงำนให้
ดีขึ้น
มาตรการ่
(1) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(2) การเปิดเผยข้อมูล่ข้อเท็จจริงแกผู้มาใช้่บริการอยางถูกต้อง่ตรงไปตรงมา่และมี่แนวทางในการให้ผู้
มาติดตออยางโปรงใส
ขั้นตอนหรือวิธีการ
่
1.่ให้ความรู้เรื่อง่การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐผานสื่อ่
สังคม่ออนไลน์หรือสื่อ่สารสนเทศของหนวยงาน
2.่จัดทาประกาศไมเรียกร้องประโยชน์อื่นใด่ในการปฏิบัติหน้าที่และมีการจัดทาประกาศไมเรียกรับ
ผลประโยชน์่หรือทรัพย์สินใด
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
การกากับติดตาม
-่แตงตั้งคณะกรรมการ่
-่ประชุมคณะกรรมการ่
-่รายงานความก้าวหน้า่และสรุปผล่ณ่สิ้นปีงบประมาณ
-่รายงานผลการดาเนินงาน

ภำคผนวก

คาสั่งโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ที่่ ่ 315 /2565
เรื่อง่่แตงตั้งคณะทางานการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ประจาปีงบประมาณ่พ.ศ.2565
...........................................................
ตามทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์่ได้แจ้งให้โรงเรียนไพศาลพิทยาคม่แตงตั้ง
คณะทางานจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน่ของ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม่ให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงเสนอตอผู้บริหารพร้อมทั้งประเมินผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น
ฉะนั้น่เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน่ที่อาจ
สงผลกระทบ่สร้างความเสียหาย่ความล้มเหลว่หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน่่เป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพ่ประสิทธิผล่อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในแนวทางเดียวกันจึงแตงตั้งคณะทางาน่บริหาร
ความเสี่ยง่โรงเรียนไพศาลพิทยาคมโดยมีคณะทางานจัดการความเสี่ยงดังกลาวข้างต้นดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำรประกอบด้วย
1.1่่นายสมคิด่สิทธิสาร
ผู้อานวยการสถานศึกษา
1.2่่นายธนิต่ปุ่นประโคน
รองผู้อานวยการสถานศึกษา่่่
1.3 นายพิรุฬ่เพ็งประโคน
ผู้ชวยรองผู้อานวยการสถานศึกษา่
1.4่่นายพิทักษ์่ทวันเวช
ผู้ชวยรองผู้อานวยการสถานศึกษา่่่่่
1.5่่นางสาวนิธิมา่วงเวียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ่่่่
1.6่่นางสาวอติกานต์่ภรภัทรวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.7่่นางสาวลัดดา่สายแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.8 นางดวงฤทัย่ขยันดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
1.9่นางสาวดวงฤทัย่แดงกันรัน ครู่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่่ จัดวางระบบและกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัดการความเสี่ยงดังกลาว่สงเสริมสนับสนุนให้
คาแนะนา่ดูแล่และกากับติดตาม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์่่

2.คณะกรรมกำรดำเนินงำน
2.1่่กลุมบริหารทั่วไป
2.1.1่นางสาวลัดดา่สายแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป่่่่ ประธานฯ
2.1.2่นางสุณีรัตน์่วังนุราช
ครู่ชานาญการ
กรรมการ
2.1.3่นายสะอาด่่จริตรัมย์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่่ ่ดังนี้
จัดวางระบบและกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารทั่วไปตามหัวข้อที่กาหนด
2.2่่กลุมบริหารงานแผนและงบประมาณ
2.2.1่นางดวงฤทัย่ขยันดี
หน้าหน้างานฝ่ายแผนและงบประมาณ่่ประธานฯ
2.2.2่นายพงษ์ศักดิ์่รองละคร ครู่
กรรมการ
2.2.3่นางสาวดวงฤทัย่แดงกันรัน ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่่ ่ดังนี้
จัดวางระบบและกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารทั่วไปตามหัวข้อที่กาหนด
2.3่่กลุมบริหารงานบุคคล
2.3.1่นางสาวอติกานต์่ภรภัทรวาท่่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล่่ ประธานฯ่
2.3.2่นางสาวจุฆามาศ่เจริญศิริ ครู
กรรมการ
2.3.3่นายวชิรวิชญ์่ทะนวนรัมญ์ ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่่ ่ดังนี้
จัดวางระบบและกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารทั่วไปตามหัวข้อที่กาหนด
2.4่่กลุมบริหารวิชาการ
2.4.1่นางสาวนิธิมา่วงเวียน่่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ่่ประธานฯ
2.4.2่นางสาวศุภนิดา่หนอสีดา ครู
กรรมการ
2.4.3่นางสาวสาวิตรี่บุญมี
ครู่
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่่ ดังนี้
จัดวางระบบและกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารทั่วไปตามหัวข้อที่กาหนด
3.คณะกรรมกำรสรุปผลและรำยงำนผล
3.1่นางดวงฤทัย่ขยันดี
หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ่่
3.2่นายพงษ์ศักดิ์่รองละคร
ครู่ชานาญการ
3.3่นางสาวดวงฤทัย่แดงกันรัน ครู่ชานาญการ

ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่่ ่ดังนี้
รายงานผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน่ที่อาจสงผลกระทบ่
สร้างความเสียหาย่ความล้มเหลว่หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน่่เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ่
ประสิทธิผล่อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแตงตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่่และเต็มความสามารถ่เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย่อยางมีประสิทธิภาพ่โดยคานึงถึงปะโยชน์ของผู้เรียน่และสถานศึกษา่เป็นสาคัญ
สั่ง่ณ่วันที่่ 12 เดือน่กันยายน่่พ.ศ.่2565

่

่่่่่่(นายสมคิด่สิทธิสาร)
่่่่่่่่่่่่ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

