
 
 

 

0 
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จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบางประการของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม   ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่อาจเกิดข้ึนจากประเด็นข้อสังเกตการตรวจสอบที่ผ่านมานี้  โรงเรียนหนองหงส์
พิทยาคม ได้ดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว ดังนี้ 

➢ ด้านบุคลากร  

    จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  

➢ ด้านกฎระเบียบ  

   ว่าด้วย หลักเกณฑ์แบบฟอร์ม การดำเนินการเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยเงิน
งบประมาณ รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งข้ึน 

➢ ด้านระบบงาน 

    1. งานพัสดุ 

 1.1 จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 1.2 จัดให้มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

 1.3 จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1.4 จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 1.5 จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 

 1.6 จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประ โยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 1.7 จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจภายใต้กฏระเบียบรองรับ 

    2. การควบคุมภายใน 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในโรงเรียน 

 2.2 จัดทำแผนการคำเนินงานการควบคุมภายในและดำเนินการตรวจสอบการควบคุม
ภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บันทึกข้อตกลงความรว่มมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาบุรีรัมย ์
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
ที ่ ......../ 2565   วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
............................................................................................................................. ............................................ 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 

ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มี 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยง
ต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป 

 

การดำเนินงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
       ได้มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย์เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยผู้อํานวยการโรงเรียน ได้ประกาศ
เจตจํานงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
คร ู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมทุกคน ให้ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ
และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
     การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิก

จ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับ
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การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่
มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  

     เพ่ือให้บุคลากรโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการ
ยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     4.1 การให้ความรู้ในแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 - การจัดทำและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ บุคคลากร ให้

หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่าง ๆ เช่น การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การจัดการความรู้ (Knowledge management: Km) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทาง

จริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน กระบวนการการทำงาน
ภายใต้ความรับผิดชอบในหน้าที่  แบบอย่างที่ดีและซื่อสัตย์สุจริต 

     4.2 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ 
และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ของ
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ ดังนี้ 

 
 

➢ การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็นผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ 
เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้างใน
การจัดโครงการ /
กิจกรรม 

ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด
จ้างร้านท่ีตนเองสนิทหรือเป็น
ญาติหรือร้านท่ีตนเองคุยได้ง่าย 

4 4 - ปรับเปล่ียนร้านค้าในการ 
จัดซื้อวัสดุ 
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติ
หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

4 4 - มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการ
คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

การนําทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน
ต่าง ๆ  คอมพิวเตอร์ การใช้รถตู้
โรงเรียนเพื่อไปทำธุระ ฯลฯ 

4 4 - มีการทำทะเบียนควบคุม 
การใช้งานและการเบิกจ่าย 
อย่างเคร่งครัด 
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ประเด็นผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ 
เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้นําเงินท่ี
ผู้รับบริการ ฝากมาชาํระให้กับ
การเงิน แต่กลับนําเงินไปใช้
ส่วนตัว 

4 4 - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการมาชําระ
เงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จ 
ทุกครั้ง 
 

 

5. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 
     โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อน

การดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการ
และดำเนินการสร้างจิตสํานึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะจากปีงบประมาณ 
2564 ทีนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

     1. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับข้าราชการครู และบุคลากรของ
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือน  การประกาศ
แนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

     2. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ 

     3. การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสู่การทุจริต ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

     4. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายของผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 



 
 

 

6 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 
ลงชื่อ  

(นายคมกฤช  สุขแสวง) 
                                ผู้รายงาน 
 

ความเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ................................................................ .................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 

ลงชื่อ 
   (นายกิตติชัย   ตระกูลกิตติ) 

                  ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 

 
 

 


