
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
ท่ี                                       วันที่  1 สิงหาคม  2565 
เร่ือง รายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจําปี 

           งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓.. 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 ๑.เร่ืองเดิม 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน 

คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินท่ีต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหน่วยงาน 
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาสําคัญและ 
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มากําหนดเป็น 
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้  

๒.ข้อเท็จจริง 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
๒.๑ การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการทุจริตและ  

ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 
โดยผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้ประกาศเจตจํานงว่าจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการและความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาล 
ลาดยาว และให้คํามั่นท่ีจะนําพาคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล 
ลาดยาว ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการท่ีมี 
ประสิทธิภาพและร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้รับบริการ 

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยท่ีใน  
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงตามนโยบาย ทําให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทําให้เกิด 
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ 
อบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
 

 



๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้เข้าใจ 
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 

-การจัดทําคู่มือ ได้ทํา คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรม การ 
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเล่ียงการ กระทําท่ีเข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน  และสาระ
เกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนําคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่าน 
กระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในประชุมประจําเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน อนุบาลลาดยาว 

๒.๔.๒ การดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ ทับซ้อน  
จากการวิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และ
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ โรงเรียน
อนุบาลลาดยาว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 

 

โอกาสเกิด 

การทุจริต 
 (๑-๔) 

ระดับของ 

ผลกระทบ 
(๑-๔) 

มาตรการป้องกัน
ความ 

เสี่ยงผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้าน
ท่ี ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ
ร้านท่ี ตนเองคุยได้ง่าย 

 

๔ ๔ -ปรับเปล่ียนร้านค้าใน 
การจัดซื้อวัสดุ 

-เข้มงวดในการตรวจ
รับ พัสดุหรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

มีการเลือกพื้นท่ีในการจัด
โครงการ/ กิจกรรมเจ้าหน้าท่ี
คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว 

๔ ๔ -พิจารณาพื้นท่ีท่ี
ประสบ ปัญหาและมี
ความจําเป็นลําดับแรก 

การบริหารงาน 
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติ
หรือ บุคคลท่ีตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้าทํางาน 

๔ ๔ มีการประกาศรับ
สมัคร และดําเนินการ
คัดเลือก อย่างโปร่งใส
และ ตรวจสอบได้ 



 
ประเด็น 

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 

 

โอกาสเกิด 

การทุจริต 
 (๑-๔) 

ระดับของ 

ผลกระทบ 
(๑-๔) 

มาตรการป้องกัน
ความ 

เสี่ยงผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน 

การนําทรัพย์สิน  
ของราชการมาใช้  

ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์สํานักงาน
ต่างๆ ไฟฟ้า กรอกน้ำด่ืมไปใช้ท่ี
บ้าน  

 

๔ ๔ -มีการทําทะเบียน 
ควบคุมการใช้งานและ 
การเบิกจ่ายอย่าง 
เคร่งครัด 

 
การปฏบิัติหน้าท่ี  
โดยมิชอบของ  
เจ้าหน้าท่ี  
 

เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้นําเงินท่ีลูกหนี้  
กองทุนต่างๆฝากมาชําระให้กับ 
การเงิน แต่กลับนําเงินไปใช้
ส่วนตัว 

๔ ๔ -ประชาสัมพันธ์ให้
ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ 
มาชําระ เงินด้วย
ตนเองและรับใบเสร็จ
ทุกครั้ง 

การลงช่ือ เข้า- ออก 
เวลาปฏิบัติ หน้าท่ี 

การลงเวลาไม่ตรงตามความ
เป็นจริง 

๔ ๔ -มีสมุดขออนุญาตไป 
พื้นท่ีอื่น 

การลงพื้นท่ี  
ตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง(Case) 
-การใช้รถ 

-การใช้คน 

 

การใช้จัดสรรทรัพยากรนําไปใช้
มาก เกินความจําเป็นในแต่ละ
ภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกิน
ความจําเป็น 

 

๔ ๔ -มีการบันทึกการใช้
ต่างๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สร้างจิตสํานึก 
คุณธรรม จริยธรรม 

-ใช้งานตามความเป็น 
จริง 

การจัดประชุม ดูงาน 
สัมมนา ต่างๆ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานท่ี 

๒ ๑ -สถานท่ี มีความ 
เหมาะสมกับ
งบประมาณ 

-วิทยาการมีความรู้
ความ เหมาะสมกับ
งานหรือ โครงการ
นั้นๆ 



ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 

 

โอกาสเกิด 

การทุจริต 
 (๑-๔) 

ระดับของ 

ผลกระทบ 
(๑-๔) 

มาตรการป้องกัน
ความ 

เสี่ยงผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน 

การออก ใบอนุญาต
หรือ การรับรองสิทธ์ 

 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีมี
ญาติหรือคนรู้จักท่ีมายื่นขอ
ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ 

๓ ๓ -ผู้ปฏิบัติต้องทําตาม 
กฎระเบียบโดยมีความ 
เป็นกลาง 

 
 

๒.๕ การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๕ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเป็นหน่วยของรัฐท่ีร่วมขับเคล่ือนการ 
ดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและ 
ดําเนินการสร้างจิตสํานึกคณะครู และบุคลากรทางการศึกษารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมี 
กระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ 

ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ให้ 
ท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ 
ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๒.๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมท้ังการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด 
จ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

๒.๕.๓ การจัดทําคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ  

บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงท่ีจะนําไปสู่การทุจริต 
ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริ ตในรูปแบบต่างๆ ท่ี 
เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อนักเรียนและผู้รับบริการ 

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีส่ือ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน 
นโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังท่ีเข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 

 



๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ดําเนินการตามแนวข้อ ๒.๔ ต่อไป 

รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

 

(นายพรชัย สุภาตา) 

ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
 

ความเห็นของผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(นางสาวชญาภา  หวลหอม) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 

 
   

   

 
 


