
 

 

 

การด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

โรงเรียนบ้านห้วยน  าพุ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 



 

 

 

 

 

 

  ค้ำสั่งโรงเรียนห้วยน ้ำพุ 
     ที่ 43 / ๒๕๖3 

           เรื่อง  ค้ำสั่งแต่งตั งคณะท้ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกีย่วกับกำรปฏิบัตงิำนที่อำจเกิดประโยชน์
ทับซ้อนโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพุ  ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

….................................................................... 
ด้วย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน  ได้จัดท้ำรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยง

เกี่ยวกับกำรปฎิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพุ  เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำร
ด้ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่3 (พ.ศ.2560 -2564) และเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรจัดท้ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ภำยใต้แนวทำงหลัก 3 แนวทำง ประกอบด้วย 1)สร้ำงจิตส้ำนึก
และปลูกฝังควำมซื่อสตัย์สุจริต 2)สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริต และ 3)เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต 

โรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพุ  จึงแต่งตั งคณะท้ำงำนจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำร
ทุจริตโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพุ  ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นกำรรองรบักำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรด้ำเนินงำนของส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำ (ITA) ตอบสนองนโยบำยส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั นพื นฐำน  และเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ ประสทิธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จงึแต่งตั ง
คณะท้ำงำน  ประกอบด้วย 

  1) นำงสุนีย์  อยู่หลง  ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
  2) นำงยุพิน  ข้ำทวี  ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  รองประธำน 

 3) นำงจันทนำ   สืบเสน  ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
4)นำงวริษฐำ สนธิ  ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
5)นำงสำวบุษยำ พยมธน  ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
6)นำงพัชรพร หอมแม้น ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
7)นำงสุธำทพิย์   นิโกรธำ  ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
8  นำงจุุำมำศ  รัตนปัญญำ ครูช้ำนำญกำรพเิศษ  คณะท้ำงำน 
9)นำยจรญั   สังข์แก้ว  ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 
10)นำยเอกลักษณ์  หนูยิ มซ้ำย ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 

  11)นำยภำคภูมิ เพิ่มพูน  ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 
12)นำงสำวกมลวรรณ เอี่ยมแท ้ ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 
13)นำงฟำติมะฮ์   ม่วงอุมิง ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 
14)นำงสำวปฏิมำพร  เทียมเทศ ครูช้ำนำญกำร   คณะท้ำงำน 
15)นำงสำวกำญจนำ  ชัยวิมล ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพ ุ  คณะท้ำงำน 
16)นำงสำวนันทวรรณ  ทองเรือง ครู    คณะท้ำงำน 
17)นำยอนุรักษ์    นำงแก้ว ครู    คณะท้ำงำน 
18)นำงสำวรุ่งทิวำ   สมิงนรำ ครูผู้ช่วย    คณะท้ำงำน 
19)นำงสำวกัณุ์นณัฏฐ์  จีบเจือ ครูอัตรำจ้ำง   คณะท้ำงำน 



 

 

 

20)นำงสำวสุภัทรำ  จ้ำปำทอง ครูอัตรำจ้ำง   คณะท้ำงำน 
21)นำงสำวนิตยำ   จันทรเ์ฉย พี่เลี ยงเด็กพิเศษ   คณะท้ำงำน 
22)นำงำสำวปภำดำ  พูลสวัสดิ ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  คณะท้ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ให้คณะท้ำงำนที่ได้รบักำรแต่งตั ง  ร่วมกันจัดท้ำงำนรำยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกบักำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้ำนห้วยน ้ำพุ เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด้ำเนินกำรภำยใต้
โครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  ซึ่งสอดคล้องกับยทุธศำสตร์ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท้ำงบประมำณ
ในลักษณะบรูณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประเด็นกำรปอ้งกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ใหป้ระสบผลส้ำเรจ็ตำมควำมประสงค์ ของส้ำนักงำนคณะกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน และ
เพื่อประโยชนส์ูงสุดของทำงรำชกำร หำกมปีัญหำอุปสรรคใดๆ ให้รำยงำนต่อผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนทรำบทันที 

ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
       (นำงสุนีย์    อยู่หลง) 

    ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน ้ำพุ 
 
 

 



การประชุมวางแผนการจัดการความเสี่ยงทุจริต 

 

 

 



 

 



แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                      

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

1 5 5 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให ้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์และแนวทำง 
กำรจัดซ้ือจัดจำ้ง โดยวิธพีิเศษอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจำ้หนำ้ที่ผู้รับผิดชอบ
ด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจำ้งจัดท ำรำยงำนสรุปกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงรำยไตรมำสและเสนอใหห้ัวหนำ้ส่วน
รำชกำรรับทรำบทกุครั้ง 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจำ้หนำ้ที่ผู้ปฏบิัติงำน
ด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกีย่วข้องกับกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง รับรองถึงควำมไม่เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับผู้เสนอ
งำนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำรและบุคลำกร 
ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 

         

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2. การใช้อ านาจหน้าที่  
เรียกรับผลประโยชน์ /                 
การให้และการรับของขวญั
สินน้ าใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

1 5 15 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำร บคุลำกรให้

ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำร
ทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำร บุคลำกร ให้

ปฏิบัติตำมกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ เร่ืองกำรรับ
ของขวัญสินน้ ำใจ อยำ่งเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลใหข้้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

         กลุ่มบิหารงานบุคคล 



ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3. การเบิกจา่ยงบประมาณที่
ไม่ถูกต้องตามระเบยีบ 

2 4 8 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์          
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ 
อย่ำงเคร่งครัด 

         

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 4 12 1. ควบคุม ก่ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใสกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำร 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อ
ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 


