
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่ ............วันที่   30   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  
เรื่อง   รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 ตามที่  โรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ ก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการด าเนินการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปแล้วนั้น  
ขอรายงานการด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ดังนี้ 

1. การจัดซ้ือจัดจ้างไปเป็นไปตามระเบียบ 
กิจกรรมตามแผนการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

1) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง  การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

2) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  สรุปการจัดซ้ือจัดจ้างราย
ไตรมาส และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง 

3) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือ
จัดจ้างรับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

4) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

การด าเนินการ 
 กิจกรรมที่  1  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์แนวทาง  การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่า
พอใจควรด าเนินการต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ 
 กิจกรรมที่  2  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง  ท าให้สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ 
 กิจกรรมที่  3  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ
การจัดซ้ือจัดจ้างรับรองถึงความไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง  ท าให้สามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ 
 กิจกรรมที่  4  ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควร
ด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
กิจกรรมตามแผนการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

1) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินการคลังอย่างเคร่งครัด 

2) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เก่ียวกับข้อร้องเรียน  การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
 

/การด าเนิน... 
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 การด าเนินการ 

 กิจกรรมที่  1  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่า
พอใจควรด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ  
 กิจกรรมที่  2  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน  การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด  ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการ 

3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
กิจกรรมตามแผนการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

1) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับ
ความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับข้อร้องเรียน  การละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้ยืดถือปฏิบัติ 

3) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพ่ือร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการสร้าง
จิตส านึกให้รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

  การด าเนินการ 
 กิจกรรมที่  1  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา   ปฏิบัติ
ตามนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนิน
กิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ 
 กิจกรรมที่  2  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับข้อ
ร้องเรียน  การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้ยืดถือปฏิบัติ  ท าให้สามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ  

 กิจกรรมที่  3  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพ่ือร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการ
สร้างจิตส านึกให้รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควร
ด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ 

4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน 
1) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  อย่างเคร่งครัด 
2) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  

ข้อบังคับการรับของขวัญ  ของที่ระลึก  และสินน้ าใจ  อย่างเคร่งครัด 
3) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์

ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน 

/การด าเนิน... 
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 การด าเนินการ 

  กิจกรรมที่  1  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ 
 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  อย่างเคร่งครัด  ท าให้
 สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ  
  กิจกรรมที่  2  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ให้
 ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับการรับของขวัญ  ของที่ระลึก  และสินน้ าใจ  อย่างเคร่งครัด  ท าให้
 สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ  
  กิจกรรมที่  3  ได้ด าเนินการควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ให้
 ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ท าให้สามารถลดความเสี่ยงได้ใน
 ระดับที่น่าพอใจควรด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ 
  กิจกรรมที่  4  ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน  ท าให้สามารถลดความ 
 เสี่ยงได้ใน ระดับที่น่าพอใจควรด าเนินกิจกรรมต่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
   
 

ลงชื่อ........................................ 
(นางสาวธนิดา  พลายชุม) 

ครู คศ.1 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 - ทราบ 
 - น าเสนอผู้บริหาร 

 
  

(นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

 

ค าส่ังผู้อ านวยการ 
 - ทราบ 
 - น าเข้าที่ประชุมครู 
 
 

(นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 


