
แผนดำเนนิการเพื่อจดัการความเสี่ยงทุจริต 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ 

เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
มำตรำกำรจัดกำรควำมเส่ียง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

๑. กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

๕ ๕ ๒๕ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี 
พิเศษ อย่างเคร่งครัด 

๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างราย 
ไตรมาสและเสนอให้ห ัวหน้าส่วน  
ราชการรับทราบทุกครั้ง 

๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ 
เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  รับรอง 
ถึงความไม่เกีย่วข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ 
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้อราชการ 
และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ 
จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบรหิ  ารงาน 
งบประมาณ 



ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตราการจัดการความเส่ียง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

๒.  การเบิกจ่าย 
งบประมาณท่ี 
ไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบ 

๓ ๓ ๑๕ ๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบการ  
เบิกจ่ายการเงินและการคลัง  อย่าง 
เคร่งครัด 
๒.ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและ บุ 
คล  า ก ร ใ ห้ ปฏิ บั ติ ต า มปร  ะ ก า ศ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ 
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
และประพฤติมชิอบ อย่างเคร่งครัด 

         กลุ่มบรหิ  าร 
งานงบประมาณ 

๓. การเอ้ือ 
ประโยชน์ต่อ 
พวกพ้อง 

๓ ๓ ๑๒ ๑. ควบคุมกำกับดูและใหข้้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติ 
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ 
เสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมเพ่ือให ้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั 
๒. ควบค ุมกำ กั บด ูแลการ  ประกาศ 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกีย่วกับ 
ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ 
ยืดถือปฏิบัติ 

๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏบิ  ัติจากคู่มือ คำนึงถึง 
ผลประโยชน์ทับข้อน 

         กลุ่มบรหิ  ารงาน 
บรหิ  ารทัว่ไป 

 



ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเส่ียง 

โอกาสและผลกระทบ  
มาตรการจัดการความเส ี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

    ๔. ส่ ง เ ส ริ มการม ี  ส ่วนร ่วม ในการ  
ดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและ 
ท่ัวถึงมากยิ่งขึน้ เพ่ือร่วมสร้างแนวทาง 
และมาตรการในการดำเนินการสร้าง 
จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

          

๔. การปฏิบัติ 
งานของ 
เจ้าหน้าที่ไม่ 
เป็นไปตาม 
ข้ันตอนและ 
ระเบียบ 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลการให้ปฏิบัติตามมาตรการการ 
ป้องกันและแก้ไข   ปัญหาทุจริตของ 
ส  านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต ๑ อย่างเคร่งครัด 
๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและ 
บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด 
๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรปฏิบัต ิตามคู ่ม ือการ  
ประเมินความเสี่ยงโรงเรียน 
๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ 
ฝ่ายงาน 

๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรปฏิบัติตามคู ่มือการ 
ประเมินความเสี่ยงโรงเรียน 

         กลุ่มบรหิ  ารงาน 
บุคคล 

 


