
 
 

 

 
 

  
 

 
 
แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                      

ปัจจัยที่จะ
เกิด  

ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส  ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ  
ความ  
เสี่ยง 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

64  64  64  65  65  65  65 65  65 65 65  65 

1. 
กระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

3 4 12 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม  ก ากับ  ดูแลให้ เ จ้ าหน้า ท่ี 
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดท ารายงานสรุป
การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและเสนอให้
หัวหน้าส่วน ราชการรับทราบทุกครั้ง  
3. ค ว บ คุ ม  ก า กั บ  ดู แ ล ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรท่ี เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง  ถึงความไม่ เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง 
อยา่งเคร่งครัด 

            

กลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณ 



 
 

ปัจจัยที่จะ
เกิด  

ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส  ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ  
ความ  
เสี่ยง 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

64  64  64  65  65  65  65 65  65 65 65  65 

2.การ
เบิกจ่าย  

งบประมาณท่ี
ไม่  
ถูกต้องตาม
ระเบียบ  
 

 
3.การเอื้อ
ประโยชน์ 
พวกพ้อง 
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1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวการ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าท่ีและประพฤติมิชอบอย่าง เคร่งครัด  

 

1.ควบคุม  ก ากั บ ดูแลให้ข้ าร าชการ และ
บุคลากร ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส 
การเสริมสร้าง   คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้
ข้าราชการ และบุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวข้อ ร้องเรียน การละเว้นการ
ปฏิบัติ หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ  เพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติ  

            กลุ่ม
บริหารงาน 
งบประมา
ณ  
 
 
 
 
กลุ่ม

บริหารงาน 
ท่ัวไป 



 
 

ปัจจัยที่จะ
เกิด  

ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส  ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ  
ความ  
เสี่ยง 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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3.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ  และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน  
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ด าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ให้ ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ 
ร่ วมสร้ างแนวทางและมาตรการใน  การ
ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้ ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุก รูปแบบ 



 
 

ปัจจัยที่จะ
เกิด  

ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส  ผล 
กระ
ทบ 

ระดับ  
ความ  
เสี่ยง 

ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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4.การ
ปฏิบัติงาน
ของ 
เจ้าหน้าท่ี
ไม่เป็นไป  
ตามข้ันตอน
และ  
ระเบียบ 

2  4  8  1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ  บุคลากร
ให้ปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการทุจริต ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อย่าง 
เคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ 
เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ  และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการ ประเมินความ
เส่ียงโรงเรียน  
4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ ละฝ่าย
งาน 

            กลุ่ม
บริหารงาน 
บุคคล 

 


