
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
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********************************* 
       โรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้ ดำเนินการวิเคราะหเ์สี่ยงที่จะก่อใหเ้กิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อนและดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยทางโรงเรียน
ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 
 

 

ที ่
 

ปัจจัยเสี่ยง 
กิจการตามแผนการบริหารความ

เสี่ยงการทุจริต 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1 กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ใ ห ้ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม
หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 
 

1. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัดทำให้สามารถลดความ
เสี ่ยงได้ในระดับที ่ควรดำเนินการต่อ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลครูผู ้ปฏิบัติ 
งานการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงาน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และเสนอ
ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน รับทราบ 
 

2. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้
เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเคร่งครัดทำให้สามารถลดความ
เสี ่ยงได้ในระดับที ่ควรดำเนินการต่อ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ครูและ
บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

 

3. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัดแล้วทำให้สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรดำเนิน 
การต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
พิเศษอย่างเคร่งครัด 

ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัต ิตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับ
ที่น่าพอใจควรดำเนินการดต่อไปเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 



 

ที ่
 

ปัจจัยเสี่ยง 
กิจการตามแผนการบริหารความ

เสี่ยงการทุจริต 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 

3 การเอ้ือประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรปฏิบ ัต ิตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ได ้ดำเน ินควบค ุม กำก ับ  ด ูแลให้
ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัต ิตาม
นโยบายเกี ่ยวกับความโปร่งใส  การ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื ่อให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับ
ที ่น่าพอใจควรดำเนินการต่อไป เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัต ิเกี ่ยวกับข้อ
ร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่
และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ 

ได ้ดำเน ินควบคุม กำกับ ด ูแลการ
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ข้อร ้องเร ียนการละเว ้นการปฏ ิบ ัติ
หน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติแล้ว ทำให้สามารถลด
ความเสี่ยงได้ในระดับที ่น่าพอใจควร
ดำเนินการต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

4  การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน 

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัต ิตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมอย่าง
เคร่งครัด 
 

ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข ้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัต ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
อย่างเคร่งครัด ทำให้สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรดำเนิน 
การต่อไปเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ใ ห ้ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม             
กฎระเบียบข้อบังคับเร ื ่องการรับ
ของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด 

ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้
ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม 
กฎระเบ ียบข ้อบ ังค ับเร ื ่องการรับ 
ของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัดทำให้
สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่า
พอใจควรดำเนินการต่อไปเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่
ละกลุ่มงาน 

ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกลุ่มงานทำให้ข้าราชการครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 
ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับ
ที ่น่าพอใจควรดำเนินการต่อไปเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 



ทั้งนี้ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้ดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตโดยมีกิจกรรมที่ขจัดความ
เสี่ยงของการดำเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
โดยมีกิจกรรมที่ปฏิบัติดังนี้ 

1. การกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนพุนพินพินทยาคม และมี
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) ดังนี้ 
   2.1 อบรมครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   2.2 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
          - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

- ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
- STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  
- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. เข้ารับการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยส่วนกลาง 
 

-------------------------------------------------------------- 


