
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
โรงเรียนบ้านหนองเทา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบางประการของโรงเรียนบ้านหนองเทา ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นข้อสังเกตการตรวจสอบที่ผ่านมานี้ โรงเรียนบ้านหนองเทามาได้ด าเนินการ       
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว ดังนี้ 
 1. ด้านบุคลากรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ "ระเบียบของโรงเรียนบ้านหนองเทาด้วยค่าใช้จ่าย                     
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 ให้กับบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเทา 
 2. ด้านกฎระเบียบ หลักเกณฑ์แบบฟอร์ม การด าเนินการเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ว่าด้วย
เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร พ.ศ. 2558 รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งข้ึน 
 3. ด้านระบบงาน 
  3.1 ด้านพัสด ุ
   3.1.1 จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
   3.1.2 จัดให้มีมาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
   3.1.3 จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   3.1.4 จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   3.1.5 จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 
   3.1.6 จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
   3.1.7 จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
  3.2 ด้านการควบคุมภายใน 
   3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในโรงเรียน 
   3.2.2 จัดท าแผนการด เนินงานการควบคุมภายในและด าเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  



แผนการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างไมเ่ป็นไปตาม 
ระเบียบ 
 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
พิเศษอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัด 
จ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.      
การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

         ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ฝ่ายบรหิารงาน 
งบประมาณ 
 

2. การเบิกจ่าย 
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบ             
การเบิกจ่ายการเ งินและการคลั ง         
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุ ค ล ากร ให้ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ             
ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้ า ที่  แ ล ะ กา ร ป ระ พฤติ มิ ช อบ              
อย่างเคร่งครัด 

         ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ฝ่ายบรหิารงาน 
งบประมาณ 
 



แผนการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับความ 
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
63 

3. การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 
 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลัก เกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ยึดถือ 
ปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร  ป ฏิ บั ติ ต า ม คู่ มื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่ ง เ ส ริ มการมี ส่ วนร่ วม ในกา ร
ด าเนินการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม 
และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด าเนินการ
สร้างจิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ             
การทุจริตทุกรูปแบบ 

         ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ฝ่ายงาน 
บริหารงาน 
ทั่วไป 
 

 
 
 
 


