
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนไชยาวิทยา อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่ .................................................. วันที่ ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานการด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 
         เรื่องเดิม  
         โรงเรียนไชยาวิทยา ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ขอรายงานการ
ด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
         การด าเนินการ  
         การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ก าหนดความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๔ ประเด็นหลัก และด าเนินการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การทุจริต ดังนี้  
               ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ กิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
อย่างเคร่งครัด  
              ๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
รายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง  
              ๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  
              ๔. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง
เคร่งครัด  
           การด าเนินการ  
               กิจกรรมที่ ๑ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัดแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินการ ต่อไป 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
               กิจกรรมที่ ๒ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท า 
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้งแล้ว ท าให้สามารถ ลด
ความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินต่อไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
                กิจกรรมที่ ๓ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ท าให้สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ 

                      กิจกรรมที่ ๔ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรด าเนินต่อไป เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ 
         ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
             ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง 
อย่างเคร่งครัด  
             ๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด  
 



            การด าเนนิการ  
            กิจกรรมที่ ๑ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัดแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรด าเนิน ต่อไป เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
            กิจกรรมที่ ๒ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด แล้ว ท าให้สามารถ
ลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรด าเนินต่อไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
           ๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
               ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
               ๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ  
               ๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
               ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน เพ่ือร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตส านึกให้ ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ  
             การด าเนินการ  
                กิจกรรมที่ ๑ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ 
ความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว ท าให้สามารถ ลด
ความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินต่อไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
                กิจกรรมที่ ๒ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับที่
น่าพอใจควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
                กิจกรรมที่ ๓ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์
ทับซ้อนแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินต่อไป เพื่อเพ่ิม ประสิทธิผลประสิทธิภาพ 
                กิจกรรมที่ ๔ ได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพ่ือร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้าง จิตส านึกให้
ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรด าเนินต่อไป เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ 
 
 

        ๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ  
             ๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด  
             ๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับ 
ของขวัญสินน้ าใจอย่างเคร่งครัด  
             ๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา  
             ๔. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน  
 
 



       การด าเนินการ  
             กิจกรรมที่ ๑ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเคร่งครัดแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับที่
น่าพอใจควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
             กิจกรรมที่ ๒ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่อง การรับของขวัญสินน้ าใจ อย่างเคร่งครัดแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรด าเนินต่อไป 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
            กิจกรรมที่ ๓ ได้ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ  
             กิจกรรมที่ ๔ ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานแล้ว ท าให้สามารถลดความ เสี่ยงใน
ระดับท่ีน่าพอใจ ควรด าเนินต่อไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  
 
 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      
                                                  
                                                    
                                                      (นางจุฑารัตน์   พัฒนภากรณ์) 
                                                    รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 
 
  
                                                                                                (นายสุรศักดิ์  อักษรสาร) 
                                                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยาวิทยา 


