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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ 
การพัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ   การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิ จ ในภาพรวม ท่ีเกิ ดจาก เปล่ียนแปลงของสถานการณ์และ เห ตุการณ์ภายนอก ท่ี ส่ งผลต่อ  
กลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ



ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา 
ท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ  การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ี ท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัย
เส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุท าให ้  
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ      
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 



พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม              
เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ  
ความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเส่ียง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ท้ังนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



 ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์                  
ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  

หรือถ่ายโอนความเส่ียง  
สีแดง   

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเส่ียง  
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว       
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ       
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ                
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การแต่งต้ังคณะกรรมการในการสอบ/การคัดเลือก รับย้าย/รับโอน 
   - การคัดเลือกบุคลากร นักเรียน และโรงเรียน เพื่อเข้าประกวด/ประเมิน 
  - การจัดสรรงบประมาณ  
  - การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และค่าเดินทางไปราชการ  
  - การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
  - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในงานส่วนตัว 
  - การใช้เวลาราชการ ในงานส่วนตัว  
 - การจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
  - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
  - รัฐเสียผลประโยชน์ 
  - ท าให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและต่อทางราชการ 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างท่ีดี 



  - อบรมเสริมสร้างความรู้ ให้สามารถแยะแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย    
เขต 2 
  - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีควรรู้ในการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกบัผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมและค่าเดินทางไปราชการ 
2. กระบวนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ 
3. การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ 
4. การใช้ทรัพย์สินและเวลา ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว 

 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ  
ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การเบิกค่าใช้จ่ายประชุม ฝึกอบรม และค่าเดินทางไป

ราชการ 
5 5 25 (1) 

2 กระบวนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนและระเบียบ 

4 5 20 (2) 

3 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์ 3 5 15 (3) 
4 การใช้ทรัพย์สินและเวลา ของทางราชการ ในเรื่อง

ส่วนตัว 
4 3 12 (4) 

 
 
 
 



 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (3) (2)  (1) 

4      

3    (4)  

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การเบิกค่าใช้จ่ายประชุม ฝึกอบรม และค่าเดินทางไปราชการ ล าดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 
กระบวนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้ันตอนและ
ระเบียบ 

ล าดับ 2  (สูงมาก = 20 คะแนน) 

การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน ์ ล าดับ 3  (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การใช้ทรัพย์สินและเวลา ของทางราชการ ในเรื่องส่วนตัว ล าดับ 4  (สูง = 12 คะแนน) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูงมาก และสูง โดย

สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เส่ียงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 

มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเส่ียง 
  

- การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม 
ฝึกอบรม และค่าเดินทางไป
ราชการ  
- กระบวนการจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้ันตอน
และระเบียบ 
- การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

     เส่ียงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียง 
และมีมาตรการลดความเส่ียง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- การใชท้รัพย์สนิและเวลา ของทาง
ราชการ ในเรื่องส่วนตัว 
 

ปานกลาง (Medium) - 
 

-  
 

     ต่ า (Low) - - 
 

 
 
 



3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่ 
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. การเบิกค่าค่าใช้จ่าย
ประชุม ฝึกอบรม และ
ค่าเดินทางไปราชการ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ขา้ราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางคา่ใช้จา่ยในการประชุม ฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน และคา่ใชจ้่ายในการเดินทาง
ไปราชการ อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากร ให้ปฏบิัติตามระเบียบเกี่ยวการเบิก
ค่าใชใ้นการประชุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
และค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
อย่างเคร่งครัด  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่าย ตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่าย ตามข้อเท็จจริง เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากร ให้ปฏบิัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าทีแ่ละการประพฤติมิชอบ 
อย่างเคร่งครัด 

         

กลุ่มบรหิางาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

และ 
บุคลากรทุกคน 

 
 
 
 



 

ปัจจัยที่ 
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 

2. กระบวนการจัดหา
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
และระเบียบ 

4 5 20 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากร ให้ปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และแนวทางในการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากร ให้ปฏบิัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ้าง อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรบัทราบทุกครั้ง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เก่ียวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
5. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการ และ
บุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสรา้ง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
6. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากย่ิงขึ้น  
 

         

กลุ่บรหิารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

และ 
บุคลากรทุกคน 



 
 

ปัจจัยที่ 
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 

3. การใช้อ านาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์ 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากร ให้ปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ  อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
3. จัดท ามาตรฐาน แนวการด าเนินการ
ป้องกันการรับสินบนของข้าราชการ ในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ควรรูใ้นการปฏบิัติงานเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่
ข้าราชการในสังกัด 

         

บุคลากรทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปัจจัยที่ 
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 

4. การใช้ทรัพย์สินและ
เวลา ของทางราชการ 
ในเร่ืองส่วนตัว 

4 3 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ขา้ราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏบิัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

         

บุคลากรทุกคน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2 
ท่ี  538 /2561 

เร่ือง การแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

***************************************** 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง      
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป จนน าไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

 

เพื่อเป็นการสร้างสืบทอดวัฒธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการ       
โดยใช้หลักธรรมภิบาล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์       
ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee          of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุด     ใน
การป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ท่ีเป็นปัญหาส าคัญ นอกจากนี้ ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มาก าหนด
เป็นคู่มือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการ    ในการ
วิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นายจรัญ       แจ้งมณี             ผอ.สพป.ชร.2          ประธานคณะกรรมการ 

           1.2 นายวรพงษ์    สันติวงค์   รอง ผอ.สพป.ชร.2          รองประธานคณะกรรมการ          
           1.3 นางณัฏฐกันย์  ใจกันทา   รอง ผอ.สพป.ชร.2         คณะกรรมการ 
  1.4 นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม             คณะกรรมการ 
       และประเมินผล การจัดการศึกษา  
  1.5 นายทศพร      จันทร์เนตร    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน         คณะกรรมการ      

 1.6 นางลัดดาวรรณ  ไพเชฐศักดิ์    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการ                
           1.7 นางชไมพร      คงกุลชัยวัชร์   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ      คณะกรรมการ 

    /........ 1.8 นางสาวภัฌฎาภรณ์  
  



            
 

 1.8  นายอาจินต์   ชุติภานุวัชร    ผอ.กลุ่มอ านวยการ      คณะกรรมการ      
           1.9 นางยุพิน      จันทะสินธุ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ           คณะกรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล      
           1.10 นางกุลนันทน์   เวียงห้า    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ     
           1.11 นายเชิดศักดิ์    กันทาธรรม    นิติกรช านาญการพิเศษ      คณะกรรมการ 
       ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี       

1.12 นายภานุมาศ  ยาไทยสงค์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ     คณะกรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ      
 1.13 นางสาวกฤติยา  อาจวิชัย    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ     
 1.14 นางสาวภัฌฎาภรณ์  ชัยมัง            ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน       คณะกรรมการและเลขานุการ 
 1.15 นางศิริพร      เผ่าค า          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ คณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.16 นางกฤษณา   ทุ่งเย็น       นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  คณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     

 มีหน้าที่     
ก ากับ ดูแล การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มงานท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง โดยด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียงตามเกณฑ์       
การประเมิน 

 

2. คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับกลุ่มงาน ประกอบด้วย 
2.1 กลุ่มอ านวยการ            

 1. นายอาจินต์  ชุติภานุวัชร    ผอ.กลุ่มอ านวยการ      ประธานคณะกรรมการ 
 2. นายวรวุฒิ  วุฒิอาภรณ์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ   คณะกรรมการ 
 3. นางดวงใจ  ค าลือ  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ      คณะกรรมการ 4. 
นางสาววิรุฬห์สิริ จันท์ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ    คณะกรรมการ 
 5. นางสาวสมพิศ   อินต๊ะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน             คณะกรรมการ 
 6. นายสนอง    คนบุญ    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 2    คณะกรรมการ 
 7. นายถวิล      เทพประสงค์    ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4     คณะกรรมการ 
 8. นายมานพ   สมรัก    ช่างปูน ระดับ ช 4      คณะกรรมการ 
 9. นายสามารถ วิริยะตระกูลธร    ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4     คณะกรรมการ 
 10. นายถวิล   ใสสม  ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4     คณะกรรมการ 
 11. นายธวัช   มีทางดี    ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4     คณะกรรมการ 
 12. นายประเสริฐ  ก าลังประสิทธิ์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4     คณะกรรมการ 
 13. นายสุเทพ  ใจดี    ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4      คณะกรรมการ 
 14. นายเอกณัฐ  เมืองมูล    พนักงานขับรถยนต์     คณะกรรมการ 
 15. นางศิริพร    เผ่าค า      นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ คณะกรรมการและเลขานุการ 
 16. นางบริมาส  ฟองแก้ว  เจ้าพนักงานงานธุรการช านาญงาน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

/....... 2.2 กลุ่มบริหารงาน 



 2.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1. นางยุพิน     จันทะสินธุ์          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ    
 2. ส.ต.ต.(หญิง) ศรีวรรณ สุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   คณะกรรมการ 
 3. นางสาวอารี     นักหล่อ         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    คณะกรรมการ 

 4. นางสุพัตรา   สุภามณี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    คณะกรรมการ 
 5. นางสุกัญญา  ปวงมาทา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     คณะกรรมการ 
 6. นางอาภา     กุลพสุมนต์    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     คณะกรรมการ 

 6. นางสาวพัชรี  รูปะวิเชตร์       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการและเลขานุการ 
 7. นางภาพร    มูลไชย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

              2.3 กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. นางกุลนันทน์  เวียงห้า        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    ประธานคณะกรรมการ 
  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ 
 2. นางสาวธิษณามตี  ธรรมปัญญา  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. นางสาวนวภัทธ์   กันธิมา         เจ้าหน้าท่ีธุรการ            คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

              2.4 กลุ่มกฎหมายและคดี 
 1. นายเชิดศักด์ิ    กันทาธรรม นิติกรช านาญการพิเศษ                   ประธานคณะกรรมการ 
  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   
 2. นายอาทิตย์      ปวงมาทา นิติกรปฏิบัติการ        คณะกรรมการและเลขานุการ 
 3. นางสาวสุภาพร  เอสันเทียะ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ              คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           

  2.5 กลุ่มนโยบายและแผน 
  1. นายทศพร      จันทร์เนตร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ประธานคณะกรรมการ 
 2. นางประสพสุข บุญเรืองศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  คณะกรรมการ 
 3. นางณัฐชยา     กองสุเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะกรรมการ 
 4. นางสาวบาหยัน คงชู  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ    คณะกรรมการ 

  5. นายสมชาติ   เทพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะกรรมการและเลขานุการ 
 6. นายวิชัย         ดีวงค์         เจ้าหน้าท่ีธุรการ         คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
         

  4.6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1. นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมฯ                ประธานคณะกรรมการ 
 2. นางสินีย์ภัทร์    วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ 
 3. นางสาวมาศสินี อุ่นเรือน      นักวิชาการช านาญการ                คณะกรรมการ 
 4. นายวิเชียร       ธรรมยา นักวิชาการช านาญการ      คณะกรรมการ 
 5. นางสาวสิริกุล   เอี่ยมธีรธิติ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      คณะกรรมการ 
 6. นางพิมพ์รดา    ธิป้อ          นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  คณะกรรมการและเลขานุการ 

  7. นางสาวธัญยธรณ์ กิตติพจนพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ   คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
                            /........ 4.7 กลุ่มส่งเสริม 



 

                4.7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1. นายภานุมาศ  ยาไทยสงค์    ปฏิบัติหน้าท่ี  ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ ประธานคณะกรรมการ 
  2. นายหัสดิน     เช้ือเมืองพาน  เจ้าหน้าท่ีธุรการ           คณะกรรมการและเลขานุการ 
 3. นางสาวเบญญา   ก าลังหาญ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ    คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  4.8 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 1. นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   ประธานคณะกรรมการ 
 2. นางพรมเมือง  เทวตา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ      คณะกรรมการ 
 3. นายบัณฑิต    ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ             คณะกรรมการ 
 4. นางสาวกฤติยา อาจวิชัย    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ 
 5. นางกังสดาล   แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ 
 6. นายสุวิทย์      บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ          คณะกรรมการ    
 7. นางสาวรัษฏา  อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ               คณะกรรมการ 
 8. นางวรลักษณ์  จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ      คณะกรรมการ 
 9. นางณภัทร      จันทรา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ          คณะกรรมการ 
 10. นางสาวธิดาจันทร์ ทะปะละ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ      คณะกรรมการ 
 11. นายจตุพล    อุปละ   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ                         คณะกรรมการ 
  12. นายภานุมาศ ยาไทยสงค์   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ      คณะกรรมการ 
  13. นางสาวสาวิกา  กองหล้า   เจ้าหน้าท่ีธุรการ       คณะกรรมการ 
   14. นางนงคราญ    ชัยพงษ์    ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ           คณะกรรมการและเลขานุการ  
  15. นางสาวพิมใจ  แวงภูลา     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  16. นางสาวธนาภรณ์  ปัญญา   เจ้าหน้าท่ีธุรการ                คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   4.9 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 1. นางชไมพร     คงกุลชัยวัชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประธานคณะกรรมการ 
 2. นางจิระพร     มงคลคลี      นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ         คณะกรรมการ 
 3. นางอาภรณ์    ทูปแป้น        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ          คณะกรรมการ 
 4. นางสาวกษิรา  เทพชมภู นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ       คณะกรรมการ 
 5. นายณัฐพงศ์   โพธิ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 6. นางสาวสุรีย์วรรณ  อารีย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       คณะกรรมการ 
 7. นางเบญจมาศ ชุติภานุวัชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน          คณะกรรมการ 
 8. นางสาวพัชรี  บุญมี เจ้าหน้าท่ีธุรการ         คณะกรรมการ 

  9. นางสาวพวงเพ็ชร  ใจศรี นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ  คณะกรรมการและเลขานุการ 
 10. นางจีรภรณ์ วงศ์บุรินทร์พาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  

       4.10 หน่วยตรวจสอบภายใน   
  1. นางสาวภัฌฏาภรณ์  ชัยมัง    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน       คณะกรรมการ 
  2. นางสาวรุ่งทิวา  สุภาเดช นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ               คณะกรรมการ 
  3. นางกฤษณา     ทุ่งเย็น  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะกรรมการและเลขานุการ 

/.......  มีหน้าท่ี  



มีหน้าที่  
วิเคราะห์ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มงานท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อประเมินโอกาส

และผลกระทบของความเส่ียง โดยด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียงตามเกณฑ์การประเมิน 
 

3. คณะกรรมการรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท าแผนปฏบิติัการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1.1 นายจรัญ       แจ้งมณี             ผอ.สพป.ชร.2             ประธานคณะกรรมการ 
           1.2 นายวรพงษ์    สันติวงค์   รอง ผอ.สพป.ชร.2          รองประธานคณะกรรมการ          
           1.3 นางณัฏฐกันย์  ใจกันทา   รอง ผอ.สพป.ชร.2                        คณะกรรมการ 
  1.4 นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม                            คณะกรรมการ 
       และประเมินผล การจัดการศึกษา  
  1.5 นายทศพร      จันทร์เนตร    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                        คณะกรรมการ      

 1.6 นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา               คณะกรรมการ                
           1.7 นางชไมพร      คงกุลชัยวัชร์   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ                     คณะกรรมการ  
 1.8 นายอาจินต์      ชุติภานุวัชร    ผอ.กลุ่มอ านวยการภายใน             คณะกรรมการ      
           1.9 นางยุพิน          จันทะสินธุ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ           คณะกรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล      
           1.10 นางกุลนันทน์     เวียงห้า    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูฯ        
           1.11 นายเชิดศักดิ์    กันทาธรรม    นิติกรช านาญการพิเศษ      คณะกรรมการ 
       ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี       

2.12 นายภานุมาศ   ยาไทยสงค์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ     คณะกรรมการ 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ      
 1.13 นางสาวกฤติยา อาจวิชัย     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    คณะกรรมการ     
 1.14 นางภัฌฎาภรณ์  ชัยมัง            ผอ.หน่วยตรวจสอบ               คณะกรรมการและเลขานุการ 
 1.15 นางศิริพร      เผ่าค า          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ คณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.16 นางกฤษณา   ทุ่งเย็น        นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะกรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 รวมท้ังด าเนินการบันทึกรายละเอียดข้อมูลรายงาน     
การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและรายละเอียดข้อมูลการด าเนินงานตามแผนฯ ส่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 



 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด  
  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี   5    พฤศจิกายน   พ.ศ.  2561 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


