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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณที่
ไม่ถูกต้องตามระเบียบในการ
จัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงานประชุมและสัมมนา 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครดั 
2. ก าหนดมาตรการในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

         

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

4 3 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้าง รับรองถึง
ความ 
ไม่เกี่ยวข้องสมัพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

         

กลุ่มบรหิารงาน
การเงิน 

3. การใช้สิ่งสาธารณูปโภคเพื่อ
ประโยชนส์่วนตน 

4 3 12 1. ก าหนดมาตรการการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า 
         

กลุ่มอ านวยการ 

4. การเรียกรับผลประโยชน์
จากการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการ 

2 5 10 1. ในกระบวนการการคดัเลือกบุคคลกระท า
โดยผ่านคณะกรรมการทีไ่มม่ีส่วนได้เสีย 
2. มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง 

         
กลุ่มบรหิารงาน

บุคคล 

5. การช่วยเหลือ/การจัดท า
ข้อมูลผลงาน/การลอกหรือ

2 5 10 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามา
ตรวจสอบโดยผู้ที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย 

         
กลุ่มบรหิารงาน

บุคคล 
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ว่าจ้างผู้อื่นท าผลงานวิชาการ
เพื่อประเมินด ารงต าแหน่งท่ี
สูงขึ้น 

2. ก าหนดมาตรการและบทลงโทษท่ีชัดเจน 

6. การใช้รถราชการ 2 4 8 1. มีการขออนุญาตใช้รถโดยระบเุหตุผลการ
ใช้ 
2. ก าหนดมาตรการการใช้รถเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบปฏิบัตโิดยเคร่งครัด 

         

กลุ่มอ านวยการ 

7. การเบิกจ่ายงบประมาณที่
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

3 2 6 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย
การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อร้องเรยีน การละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ีและการประพฤตมิิชอบ 
อย่างเคร่งครัด 

         

กลุ่มบรหิารงาน
การเงิน 

8. การด าเนินการทางวินัย
อย่างไม่เป็นธรรม 

1 5 5 1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกบัการ
ด าเนินการทางวินัยทุกข้ันตอนจากผู้ที่ไมม่ี
ส่วนไดเ้สีย 

         
กลุ่มบรหิารงาน

บุคคล 

9. บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอท าให้การตรวจสอบ
การเงินและบัญชีของหน่วยใน
สังกัดไมม่ีคณุภาพ 

2 2 4 1. จัดท าแผนและปฏิทินการออกตรวจสอบ
การเงินและบัญชีของโรงเรยีน 
1. คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการเงินและบัญชีมาปฏิบตัิการ
ตรวจสอบการเงินและบัญชีของหน่วยใน
สังกัด 

         

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

10. การเบิกค่าตอบแทน                     
ค่าเดินทางไปราชการ 

2 1 2 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครดั 
2. ก าหนดระยะทางระหว่างโรงเรยีนใน
สังกัดกับส านักงานเขตพื้นท่ีที่แน่นอน 

         

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล 

11. การจัดสรรงบประมาณ 2 1 2 1. การจดัสรรงบประมาณทุกรายการใน          กลุ่มนโยบายและ
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รูปแบบคณะกรรมการ 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ตรงตาม
ความต้องการของโรงเรียน 

แผน 

12. การเอื้อประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 1 1 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบตัิตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสรมิสร้าง คุณธรรม จริยธรรม  
2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการดา่เนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในด่า
เนินการสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่มบรหิารงาน
การเงิน 

13. การใช้อ านาจหน้าที่เรยีก
รับผลประโยชน์ / การให้และ
การรับของขวัญ สินน้ าใจ 
เพื่อหวังความก้าวหน้า 

1 1 1 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครดั 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด 

         ทุกกลุ่ม 

 


