
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทจุริต  
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โรงเรียนบา้นดอนบม 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ก 



คำนำ 
  โรงเรียนบ้านดอนบม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) เพ่ือกำหนดมาตรการสำคัญ เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านดอนบมอีกด้วยเพ่ือบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ 
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สารบัญ            ข 
ส่วนที่ ๑ บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล         ๑ 
๒. วัตถุประสงค์          ๒ 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน      ๓ 

( Risk Assessment for conflict of Interest ) 
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน      ๕ 

( Risk Assessment for conflict of Interest ) 
โรงเรียนบ้านดอนบม 

๓. แผนจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน      ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ 

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาด
ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป 
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระทำ ความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูก
ลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนา
ประเทศ อีกด้วยโรงเรียนบ้านดอนบม ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน
การบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ
ในภาพ รวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร 
ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
  ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการ 
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน โครงการ 
  ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ เป็นความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการด้านงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ 
ขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำ
รายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 



๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ 
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุม
การดำเนินงาน สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  ๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง 
สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่
จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด
หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้ เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด ความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ 
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ 
นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้าน 
ดอนบมการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนบ้านดอนบม ทราบถึงความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

๑. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่
เพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล  
 
 



พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตและเพ่ือ 
กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ 

เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง 
ที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  ๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนบ้านดอนบม 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง
ต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม  

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 



ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 

2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 

3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชอนแก่ เขต ๑ โรงเรียนบ้านดอนบม มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

     ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ 
ผู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง 

     ๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับเงิน – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ 
- จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
- กำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน 
- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน ฯลฯ 

 



๓) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

  ๓. แนวทางและแผนการป้องความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านดอนบม รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนบม 
- เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตส านึกท่ีสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร เป็นประจำ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
 - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
 - การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้าน

ดอนบม อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านดอนบม  ประจำปี พ.ศ. 2565 
 โรงเรียนบ้านดอนบม กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
 3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของแต่
ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ของความ 
เสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ เสี่ยง ซึ่งจะทำ
ให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลำดับ 

ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 1 3 3 3 

2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 1 4 4 2 

3 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 1 5 5 1 

4 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการแยกระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 2 2 5 

 
 



 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( Likelihoot ) 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ  สูง และปานกลางโดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้าน
ดอนบม ประจำปีงบประมาณ 2565  มี ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ลำดับ 1 (สูง = ๕ คะแนน) 

การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ลำดับ ๒ (สูง = ๔ คะแนน) 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ลำดับ ๓ (สูง = ๓ คะแนน) 

ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการแยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลำดับ ๔ (สูง = ๒ คะแนน) 

 
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ  สูง และปานกลางโดย

สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้าน

ดอนบมประจำปีงบประมาณ 2565  มี ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

  เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  - - 

     เสี่ยงสูง (High) - - 

ปานกลาง (Medium)   
 
- ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง 

- การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การ จัดซื้อจัดจ้างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 

     ต่ำ (Low)   
 

- 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
- ความรู้ความเข้าใจของ บุคลากร
ในการแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อน 



 

 
 
 
 
 

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของโรงเรียนบ้านดอนบม 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ 

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

๑. ความรูค้วาม 
เข้าใจของบุคลากร 
ในการ 
แยกระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัว และ 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

๑ ๒ ๒ 1.ปรับฐานความคิด ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.ให้ความรู้เรื่อง การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง 
ผล ประโยชน์ทับซ้อนให้กับครูบรรจุใหม่ และ
ครูผู้ช่วย 
3.นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน 
สถานศึกษา 

 

 

         

งานบุคลากร 

๒. กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างไม่ 
เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

๑ ๓ ๓ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่าง
เคร่งครัด 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 

         ผู้อำนวยการ 

โรงเรียน 

และกลุ่ม 

บริหารงาน 

งบประมาณ 



ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ 

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

๒. กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างไม ่
เป็นไปตาม 

ระเบียบ ( ต่อ ) 

   3. ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 
จัดจ้าง รับรองว่าไม่เก่ียวข้องกับผู้เสนอ 
งานในการ จัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ 
จัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

 

 

         

ผู้อำนวยการ 

โรงเรียน 

และกลุ่ม 

บริหารงาน 

งบประมาณ 

๓.การใช้อำนาจ 
หน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน ์

๑ ๔ ๔ 1. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหา การทุจริตของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการบุคลากร 
ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับเรื่องการ 
รับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ 
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน โรงเรียนบ้าน 
บ้านดอนบม 

         ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนและ

งาน 

งบประมาณ 



ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ 

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

๔. การเอื้อ 
ประโยชน์ต่อ 
พวกพ้องในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

๑ ๕ ๕ 1 .ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ 
บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุมกำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้น
ปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติ มิชอบ ให้
ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนิน 
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
มากยิ่งขึ้น เพื่อ ร่วมสร้างแนวทางและ 
มาตรการในด่าเนินการ สร้างจิตสนึก 
ให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริต 

 

 

         

ผู้อำนวยการ 

โรงเรียน 

และกลุ่ม 

บริหารงาน 

งบประมาณ 



 
คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนบม  

ที ่23  / 2565 
เรื่อง  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลทำ Web Site โรงเรียนเพ่ือรองรับการประเมิน ITA online 

………………………………………………………………………………………… 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ได้แจ้งอบรมข้อมูลทำ Web Site โรงเรียน

เพื่อรองรับการประเมิน ITA online และให้ข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านดอนบมได้จะทำเอกสารที่สามารถนำมาลง

ใน Web Site ของโรงเรียนดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

 1.คณะกรรมการอำนวนการ   ประกอบด้วย 

 1.1 นางวิเมลือง ถิ่นปรุ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม  ประธานกรรมการ 

 1.2 นางสมประสงค์    พ่ึงสุข  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 1.3 นางนาฏสุภางค์ โชติมณี  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 1.4 นางจิรา  รักษาภักดี ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 1.5 นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 1.6 นางกาญจนา   ราศิริ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 1.7.นายพิทยา  สมปัญญา คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.8 นายชนินทร์ มาตย์ภูธร เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่อำนวยการ  ประสานงาน  ให้คำปรึกษาหารือและแก้ปัญหาที่เกิดให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์  

 2.คณะกรรมการจัดทำข้อมูล  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

  O1 โครงสร้างหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบได้แก่  

  1.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  2.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 
 มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  

 

 

 



 O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

1.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  2.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 
 มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  
  O3 อำนาจหน้าที่ 

1.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  2.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 
 มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  

  O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.นางสมประสงค์  พ่ึงสุข   ครูชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  

  O5 ข้อมูลการติดต่อ 

1.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  2.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 
 มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  

  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  2.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 
 มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  

  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  2.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 
 มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  

 O8 Q&A 

1.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  2.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 
 มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  

  

 

 



O9 Social Network 

1.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  2.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 
 มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

  O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

1.นางสุจิตรา แซงสีนวล   ครูชำนาญการพิเศษ 
  2.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 
 มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  

  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

1.นางสุจิตรา แซงสีนวล   ครูชำนาญการพิเศษ 
  2.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 
 มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  

  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

  1.นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  ครูชำนาญการพิเศษ  

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

  O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  1.นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ  
  2.นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี  ครูชำนาญการ 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

1.นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางสาวอุลัยวรรณ   บุญประคม  ครูพ่ีเลี้ยง 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

1.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 

2.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  3.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
  



 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

1.นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางสาวอุลัยวรรณ   บุญประคม  ครูพ่ีเลี้ยง 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

 O17 E-Service 

1.นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

1.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 

1.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

1.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

1.นางสมประสงค์   พ่ึงสุข   ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ 

  3.นางสาวผกามาส   เมืองจันทร์  ครู 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

1.นางสมประสงค์   พ่ึงสุข   ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ 

  3.นางสาวผกามาส   เมืองจันทร์  ครู 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
 
 
 
 



O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

1.นางสมประสงค์   พ่ึงสุข   ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ 

  3.นางสาวผกามาส   เมืองจันทร์  ครู 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

1.นางสมประสงค์   พ่ึงสุข   ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ 

  3.นางสาวผกามาส   เมืองจันทร์  ครู 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล 

1.นางสุจิตรา   แซงสีนวล   ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ 

  3.นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม  ครูพ่ีเลี้ยง 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.นางสุจิตรา   แซงสีนวล   ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ 

  3.นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม  ครูพ่ีเลี้ยง 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.นางสุจิตรา   แซงสีนวล   ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ 

  3.นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม  ครูพ่ีเลี้ยง 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

1.นางสุจิตรา   แซงสีนวล   ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ 

  3.นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม  ครูพ่ีเลี้ยง 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

1.นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

1.นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ 
2.นางสาวผกามาส   เมืองจันทร์  ครู 
3.นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม  ครูพ่ีเลี้ยง 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

1.นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

1.นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน  ครูชำนาญการพิเศษ 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ 

1.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 

2.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  3.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

1.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 

2.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  3.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
 

 



O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

1.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 

2.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  3.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

1.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 

2.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  3.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

1.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 

2.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  3.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 

1.นางกาญจนา รามศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ 

2.นายชนินทร์ มาตย์ภูธร   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  3.นายพิทยา สมปัญญา  ครู 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 

1.นางสาวณภัค   ต้นสีนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

O41 รายงานผลการดำเนินการปอ้งกันการทุจริตประจำปี 256 

1.นางสาวณภัค   ต้นสีนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1.นางอัจฉราพร   มะลิทอง ครูชำนาญการพิเศษ 

2.นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม  ครูพ่ีเลี้ยง 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 



O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1.นางอัจฉราพร   มะลิทอง ครูชำนาญการพิเศษ 

2.นางสาวอุลัยวรรณ  บุญประคม  ครูพ่ีเลี้ยง 
มีหน้าที่ จัดหาและจัดทำเอกสารข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 

 

ให้คณะครูที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดจนกว่าการดำเนินงานจะเสร็จสิ้นทั้งนี้  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และทางราชการสืบไป 

              สั่ง   ณ   วันที่   1  มิถุนายน  พ.ศ. 2565     

     

       

                                                                   (นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนบม 

 
 


