แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง
1. กระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

โอกาสและผลกระทบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ระดับ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ผล
โอกาส
ความ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
กระทบ
เสี่ยง
๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓
๒
๑
๒ 1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ
และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำรายงานสรุปการ จัดซื้อจัดจ้าง
รายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง
ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๓ ๖๓ ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ

ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง
2. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ

3. การเอื้อ
ประโยชน์
ต่อพวกพ้อง

โอกาสและผลกระทบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ระดับ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ผล
โอกาส
ความ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
กระทบ
เสี่ยง
๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓
๒
๑
๒ 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่ายการเงิน และการคลัง
อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัตติ ามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัตเิ กี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ และการประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด
๑
๑
๑ 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์ การปฏิบัตเิ กี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบตั ิหน้าที่
และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๓ ๖๓ ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ

ฝ่ายงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ
ระดับ
ผล
โอกาส
ความ
กระทบ
เสี่ยง

3. การเอื้อ
ประโยชน์
ต่อพวกพ้อง

4. การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบ

๒

๑

๒

มาตรการจัดการความเสี่ยง
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนิน
การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิชอบ ให้ครอบคลุม
และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด่าเนินการ
สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัตติ ามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เรื่องการรับ ของขวัญ
สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือการ
ประเมินความเสี่ยง โรงเรียน
4. จัดทำคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของแต่ละ
ฝ่ายงาน

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

ไตรมาส 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๓ ๖๓ ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล

