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แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
6๒ 

ก.พ. 
6๒ 

มี.ค. 
6๒ 

เม.ย. 
6๒ 

พ.ค. 
6๒ 

มิ.ย. 
6๒ 

ก.ค. 
6๒ 

ส.ค. 
6๒ 

ก.ย. 
6๒ 

1. รับรางวลัจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ/บุคคล
อื่น ที่มาติดต่องาน
ซึ่งตนเองได้ท าไป
โดยหน้าที่ หรือการ
ละเว้นการกระท า
ตามหน้าที่ของตน 
หรือที่เป็นการโน้ม
น้าวให้ละเว้นการ
เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใดที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนา้ที่
ของตนเอง 
 

4 5 20 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยา่ง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เร่ืองการรับของขวัญสินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนิน
การป้องกันปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง
และมาตรการในดา่เนินการสร้าง
จิตส านึกให้ข้าราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 

        

ทุกกลุ่มที่
เก่ียวข้อง 
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2. น าข้อมูลลบั 
ของหน่วยงานไป
เปิดเผย เพื่อรับสิ่ง
ตอบแทนที่เปน็
ประโยชน์ในรปูของ
เงินหรือประโยชน์
อื่นใด หรือน า
ข้อมูลไปเปิดเผย 
แก่ญาติหรือพวก
พ้องและแสวงหา
ประโยชน์จาก
ข้อมูลเหล่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยา่ง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบตัหิน้าที่
และการประพฤติมชิอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัต ิ
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

         ทุกกลุ่มที่
เก่ียวข้อง 
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3. ท าลายหรือ
สร้างความเสื่อม
เสียแก่หน่วยงาน 
เช่น ให้ค าชี้แนะแก่
ผู้รับสัญญาในทางที่
ตักตวงประโยชน์
หรือชี้แนะช่องโหว่
ในสัญญาให้ผู้รับ
สัญญา ทัง้นี้ ไม่ว่า
จะได้รับรางวัลตอบ
แทนหรือไม่ได้
รางวัลตอบแทน           
ก็ตาม หรือกรณีอื่น
ที่ส่อไปในทางไม่
สุจริต 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบาย
เก่ียวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศ
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4. น าบุคลากร/
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เป็น
ประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
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