บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โรงเรียนบ้านแมม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ที่
วันที่
31 มีนาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี
.............งบประมาณ พ.ศ.2562…….
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
1.เรื่องเดิม
ด้ว ยคณะรัฐ มนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้ห น่ว ยงานเข้าร่ว มการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้ หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงาน
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้
2.ข้อเท็จจริง
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆดังนี้
2.1 การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี ใน
การและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการ
บริหารงานโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหาร
จัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเ กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ป ฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบั ญชี เข้ารับการ
อบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้
2.3 การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity
and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลดงพระราม ได้เข้าใจ

เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้
-การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริห ารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการ
กระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรู ปแบบ
ต่างๆ
-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือกังกล่าว
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของโรงเรียน
บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
2.4.2 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์
ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง
ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดประโยชน์ ทับซ้อนของ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดังนี้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-4)

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

การจัดซื้อจัดจ้าง

หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย

4

4

การจัดโครงการ/
กิจกรรม

มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว

4

4

-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาและมีความจำเป็น
ลำดับแรก

การบริหารงาน
บุคคล

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ทำงาน

4

4

-มีการประกาศรับสมัคร
และดำเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

-ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน
การจัดซื้อวัสดุ
-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

การนำทรัพย์สิน เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
ของราชการมาใช้ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ
ในเรื่องส่วนตัว

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-4)

4

4

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
-มีการทำทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-5)

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของ
ข้าราชการครู บุ
คลาการทาง
การศึกษา

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้
กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับ
การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว

4

4

-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่างๆ มาชำระ
เงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง

การลงชื่อ เข้าออก เวลาปฏิบัติ
หน้าที่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง

4

4

-มีสมุดขออนุญาตไป
พื้นที่อื่น

ปฏิบัติราชการ

การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก
เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น
นำมันมากเกินความเกินความจำเป็น

4

4

-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ

-การใช้รถ

-มีการรายงานทุกครั้ง

-การใช้คน

-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม
จริยธรรม
-ใช้งานตามความเป็น
จริง

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา
ต่างๆ

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานที่

2

1

-สถานที่ มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ
-วิทยาการมีความรู้ความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

การออก
หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
ใบอนุญาตหรือ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
การรับการบริการ การรับการบริการนั้นๆ

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-4)

3

3

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
-ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เป็นกลาง

2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของ
รัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบใน
หน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิต สำนึกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รังเกียจ
การทรุจริตทุกรูปแบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไป
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจำปี 2563 ดังนี้
2.5.1 ส่งเสริม ให้มีการรณรงค์และสร้า งความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียง
แสนประชานุสาสน์ ) ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ
2.5.3 การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน
2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่ อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต
3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุส าสน์ )
ดำเนินการตามแนวข้อ 2.4 ต่อไป

รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายนราวิชญ์ คำแปง)
ตำแหน่ง ครู

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 256๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนก
ระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 256๓ ได้ดังนี้
ประเด็น
ค่าความ
รายละเอียด
โอกาสเกิด ผลกระทบ
การป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยง
เสี่ยง
ผู้ป ฏิบ ัติงานด้านจั ด ซื้ อ
-ปรั บ เปลี ่ ย นร้ า นค้ า ใน
จั ด จ้ า งเลื อ กซื ้ อ ร้ า นที่
การจัดซื้อจัด
การจัดซื้อวัสดุ
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
๒
4
๘
จ้าง
-เข้มงวดในการตรวจรับ
หรือร้านที่ ตนเองคุ ย ได้
พัสดุหรือการจ้าง
ง่าย
การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ ก
ด ำ เ น ิ น ก า ร ป ร ะ ก าศ
การบริหาร
บุคคลเป็น พนักงานจ้าง
1
๓
3
เผยแพร่ ก ารรั บ สมั ค ร
บุคคล
ไม่เป็นธรรม และโปร่งใส
และดำ เ นิ น ก า รคัด

หรือมีบุคคลที่เป็น เครื อ
ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง
ได้ ร ั บ ผลประโยชน์ เ ข้ า
ปฏิบัติงาน
การนำ
ทรัพย์สิน
ส่วนราชการ
ไปใช้
ประโยชน์

การนำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ
อนุ ญ าต เช่ น อุ ป กรณ์
สำนักงาน รถ อื่นๆ

๑

4

๔

การออก
ใบอนุญาต
หรือการรับ
บริการ

เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน
รู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง
หรือการรับบริการนั้นๆ

2

๔

8

เลือกอย่างเป็นธรรม โดย
การแต่งตั้คณะกรรมการ
แต่ละด้าน อย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้
ด ำ เ นิ น ก า ร จ ั ด ท ำ
ทะเบียนควบคุ ม การใช้
งานและการเ บิ ก จ่ า ย
อ ย่ า งเคร่งครัดโดยต้อง
ได้รับการพิจารณา
อนุญาต ก่อนนำ
ทรั พ ย์ ส ิ น ราชการไปใช้
ภายนอก
ควบคุ ม กำกั บ แล ะ
ส่งเสริมให้ผ ู้ปฏิบัติงาน
ดำเนินการตาม
กฎระเบียบ อย่าง
เคร่งครัดและให้มีความ
เป็นกลาง

