
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงเรียนบานแพงพิทยาคม  อำเภอบานแพง  จังหวัดนครพนม ๔๘๑๔๐ 

ท่ี………………………………………….   วันท่ี  24 กันยายน 2564 

เร่ือง    รายงานผลการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนประจำป 

 งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนบานแพงพิทยาคม 

  1. เรื่องเดิม 
   โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) 
ซึ่งเปนเกณฑการประเมินท่ีตองการใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหนวยงานโดยมีการประเมินใน
ดานการตอตานการทุจริตในองคกรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน โดยมีการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ใหมีการดำเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบได  การแกปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังนำ
ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากำหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับ
ซอนของโรงเรียนบานแพงพิทยาคมเพื่อเปนแนวทางและยึดถือปฏิบัติได 
  2. ขอเท็จจริง 
   โรงเรียนบานแพงพิทยาคมไดดำเนินการปองกันผลประโยชนทับซอนผานกิจกรรมตางๆดังนี ้
    2.1 การสรางจิตสำนึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานโดย
ผูอำนวยการโรงเรียนบานแพงพิทยาคม ไดประกาศเจตจำนงวาจะเปนแบบอยางท่ีดีในการทำงานและมีความ
โปรงใสปราศจากการทุจริตเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสในการบรหิารงานของโรงเรียนบาน
แพงพิทยาคมและใหคำมั่นท่ีจะนำพาคณะฝายบริหารครูบุคลากรและนักเรียนในสังกัดโรงเรียนบานแพงวิทยาคม
ทุกคนใหปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตยุติธรรมควบคูกับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและรวมมือ
และอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
    2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี โดยท่ีในปจจุบัน
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆท่ีเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน  การจัดซื้อจัดจางมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามนโยบาย
ทำใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวซึ่งอาจทำใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได
จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางการเงินและบัญชีเขารับการอบรมเพื่อลดขอผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานและลดโอกาสท่ีมีความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 
    2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment :  ITA ) เพื่อใหบุคลากรในสังกัดโรงเรียนบานแพงพิทยาคมไดเขาใจเกี่ยวกับ
เกณฑการประเมินและการยกระดับการทำงานรวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑจึงไดจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมซักซอมความเขาใจเรื่องดังกลาว 



    2.4 การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
     2.4.1 การใหความรูในแบบตางๆดังนี้ 
      - การจัดทำคูมือ ไดทำคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรและใหหลีกเล่ียงการกระทำท่ีเขาขาย
ผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอนและสาระเกี่ยวกับ
ประเภทหรือรูปแบบท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน และกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบตางๆ 
      - การจัดการความรู โดยการนำคูมือดังกลาวถายทอดผานกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรูในการประชุมประจำเดือนและเผยแพรในเว็บไซตของโรงเรียนบานแพงพิทยาคม 
     2.4.2 การดำเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับ
ซอน จากการวิเคราะหความเส่ียงสามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และต่ำ และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดประโยชนทับซอนของ
โรงเรียนบานแพงวิทยาคมประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ไดดังนี้ 
 

ประเด็น
ผลประโยชน

ทับซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาศเกิด
การทุจริต 
(1 – 4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 
(1 – 4) 

มาตรการปองกันคงามเสี่ยง
ผลประโยชนทับซอน 

การจัดซื้อจัด
จาง 

หัวหนา/จนท.พัสดุ เลือกซื้อ
รานท่ีตนเองสนิทหรือเปน
ญาติหรือรานท่ีตนเองคุยได
งาย 

2 2 -ปรับเปล่ียนรานคาในการ
จัดซื้อจัดหาวัสดุ 
-เขมงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจาง 

การจัด
โครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นท่ีในการจัด
โครงการ/กิจกรรม เจาหนาท่ี
คุณเคยเปนการสวนตัว 

2 2 พิจารณาพื้นท่ีท่ีประสบปญหา
และมีความจำเปน เปนอันดับ
แรก 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติ
หรือบุคคลท่ีตนไดรับ
ผลประโยชนเขาทำงาน 

1 1 มีการประกาศรับสมัครและ
ดำเนินการคัดเลือกอยาง
โปรงใสและตรวจสอบได 

การนำ
ทรัพยสินของ
ราชการมาใช
ในเรื่องสวนตัว 

การใชอุปกรณสำนักงานตางๆ
รถไฟฟา ฯลฯ 

 

3 3 มีการทำทะเบียนควบคุมการ
ใชงานและการเบิกจายอยาง
เครงครัด 

การปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิ
ชอบของ
เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีท่ีไมไดนำเงินท่ี
ลูกหนี้กองทุนตางๆฝากมา
ชำระใหกับการเงินแตกลับนำ
เงินไปใชสวนตัว 

1 1 ใหลูกหนี้กองทุนตางๆมาชำระ
เงินดวยตนเองและรับ
ใบเสร็จรบัเงินทุกครั้ง 



ประเด็น
ผลประโยชน

ทับซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาศเกิด
การทุจริต 
(1 – 4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 
(1 – 4) 

มาตรการปองกันคงามเสี่ยง
ผลประโยชนทับซอน 

การลงช่ือ เขา 
- ออก เวลา
ปฏิบัติหนาท่ี 

การลงเวลาไมตรงตามความ
เปนจริง 

2 2 มีบันทึกขอความขออนุญาตไป
พื้นท่ีอื่น 

การลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
- การใชรถ 
- การใชคน 

การใชจัดสรรทรัพยากร
นำไปใชมากเกินความจำเปน
ในแตละภารกิจเชนคาน้ำมัน
มากเกินความจำเปน 

2 2 - มีการบันทึกการใชตางๆ 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สรางจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
- ใชงานตามความจำเปน 

การจัดประชุม 
ดูงาน สัมมนา 
ตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ
ท่ีใกลชิดกับเจาของกิจการ
หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
สถานท่ี 

2 1 - สถานท่ีมีความเหมาะสมกับ
งบประมาณ 
- วิทยากรมีความรูความ
เหมาะสมกับงานหรือโครงการ
นั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธิ์ 

หัวหนาหนวยงานเจาหนาท่ีมี
เครือญาติหรือคนรูจักท่ีมายื่น
ขอใบรับรองหรือใบอนุญาต
นั้นๆ 

2 2 ผูปฏิบัติตองทำตาม
กฎระเบียบโดยมีความเปน
กลาง 

 
    2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป 2564 โรงเรียน
บานแพงพิทยาคม ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปนหนวยงานของรัฐท่ีรวมขับเคล่ือนการดำเนินการตาม
มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติไมชอบในหนวยงานราชการและดำเนินการสราง
จิตสำนึกแกฝายบริหารครูบุคลากรและนักเรียนในสังกัด รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบอยางจริงจังโดยมี
กระบวนการดำเนินการท่ีสำคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจำป 2564 ดังนี้ 
     2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักคุณธรรมจริยธรรมและการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหกับฝายบริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบานแพงพิทยาคมใหท่ัวถึงและ
ครอบคลุมท้ังรายงานอยางตอเนื่องโดยผานกระบวนการฝกอบรมการประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการมอบ
นโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 
     2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนกลไกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมท้ังการจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางเขารับ
การฝกอบรมเพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองมีประสิทธิภาพโปรงใส และสอดคลองกับระเบียบกฎเกณฑใหมๆ 



     2.5.3 จัดทำคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหาร
จัดการผลประโยชนทับซอนโดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเส่ียงท่ีจะนำไปสูการทุจริต ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆท่ีเกิดข้ึนจริง มีการ
วิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 
     2.5.4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระหวางการแจงเบาะแส และมีส่ือรณรงคสรางความรูความเขาใจในนโยบาย
ผูบริหาร ซึ่งเนนการตอตานทุจริตเพื่อใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 
  3. ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาใหโรงเรยีนบานแพงพิทยาคมดำเนินการตามแนว 
2.4 ตอไป 
 
 รายละเอียดตามตัวอยางเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
  
 
 
  
         (นางยุคลทร โพธิ์ศรี) 
               รองผูอำนวยการโรงเรียนบานแพงพิทยาคม 
 
 
ความคิดเห็นผูอำนวยการโรงเรียนบานแพงพิทยาคม 
.................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
         (นายเอกชัย คะษาวงค) 
         ผูอำนวยการโรงเรียนบานแพงพิทยาคม 
 
 


	ที่………………………………………….   วันที่  24 กันยายน 2564

