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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-1โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาส

1.การจัดซื้อจัดจ้าง

๑

๒. การใช้อานาจ

3

หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์

ผล
กระทบ

ไตรมาส ๒
ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

มาตรการจัดการความเสีย่ ง

ผูร้ ับผิดชอบ
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กลุ่มบริหารงาน
การเงิน
และสินทรัพย์

๑. ควบ คุ ม ก ากั บ ดู แลใ ห้ ข้ า ราช กา ร
และบุ ค ลากร ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
และแนวทางการจัด ซื้ อจัด จ้าง โดยวิธีพิเศษ
อย่างเคร่งครัด
๒ . ค ว บ คุ ม ก า กั บ ดู แ ล ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จั ด ท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
๓. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ ไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
๔. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร
ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหา
การทุจริตของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาอย่าง
เคร่งครัด
๒. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร
ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรือ่ งการรับ
ของขวัญสินน้าใจ อย่างเคร่งครัด
๓. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคูม่ ือผลประโยชน์ทบั ซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ทุกกลุ่มงาน
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
๓. การเสนอขอจัดตั้ง

โอกาส
2

งบประมาณ

๔. ความไม่โปร่งใสใน

การบริหารงาน
บุคคล

1

ผล
กระทบ

ไตรมาส ๒
ระดับ
ความ
เสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

มาตรการจัดการความเสีย่ ง

ผู้รับผิดชอบ
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กลุ่ม
นโยบายและแผน

๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้ผู้รับผิดชอบการ
จัดตั้งงบประมาณมีความยุติธรรม แต่งตั้ง
กรรมการที่หลากหลาย
๒. ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกีย่ วกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัตหิ น้าที่และการประพฤติมิชอบ
อย่างเคร่งครัด

๑. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
๓. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการ
ในดาเนินการสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการ
รังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ
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กลุ่ม
บริหารงานบุคคล

ภาคผนวก

ป้ายรณรงค์ป้องกันการทุจริต

ผู้บริหารเน้นย้าการป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการทุกกลุ่มทราบ
และนาไปสู่การปฏิบัติ

