
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน 

ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

ในการปฏิบัติงาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 



ค าน า 
 รายงานผลการด าเนนิการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ด าเนินการประมวลผลการ 
ด าเนินงานตามมาตรการจัดการความเสีย่งที่ก าหนดไว ้4 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งได้ด าเนนิการเสร็จสิ้นแล้ว และมีผลการ
ด าเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
ซึ่งมีผลการด าเนนิการดังรายละเอียดที่ปรากฏตามรายงานฉบับนี้ 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ข้อมูลทั่วไป  
 2. บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 3. โครงสร้างการบริหารงาน 
 4. ข้อมูลจ านวนข้อมูลข้าราชการและบุคลากร 
 5. ข้อมูลทางการศึกษา  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Risk Assessment for Interest)  

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment 
for Conflict สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 3.  แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 1. สถานะการด าเนินการ 
 2. ผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ปัญหา อุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ  
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ข้อมูลทั่วไป 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ตั้งอยู่ที่บ้ำนร่องศำลำ ถนนพหลโยธิน 
ต ำบลดงมะดะ อ ำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำร ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงรำย จ ำนวน 577 หมู่บ้ำน 39 ต ำบล 29 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 17 เทศบำลต ำบล 5 อ ำเภอ ได้แก่ 
อ ำเภอแม่ลำว อ ำเภอพำน อ ำเภอป่ำแดด อ ำเภอแม่สรวย และอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่สูงประมำณร้อยละ 60 พื้นที่ในเขตบริกำร 4,408 ตำรำงกิโลเมตร และ มีข้อมูลอื่น ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 โรงเรียนในสังกัด 170 โรงเรียน นักเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 23,466 คน ครู 1,647 คน        
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บทบาท อ านาจ หน้าที่   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นส่วนรำชกำร  จัดตั้งขึ้นตำมบทบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช 2546 มำตรำ 34 ที่บัญญัติให้จัดระเบียบบริหำรรำชกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืน และกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมประกำศกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย  
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิ เครำะห์กำรจัดตั้ งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่ ว ไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนใน                  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ งก ำกับตรวจสอบ 
ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน และภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน           
กำรจัด และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่            จัด
กำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็นกลุ่ม
ตำมงำนที่ปฏิบัติในลักษณะก ำกับดูแล ประสำนส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2560 
 1. กลุ่มอ ำนวยกำร (กอน.) มีขอบเขตภำรกิจเกี่ยวกับ งำนกำรบริหำรทั่วไป งำนประชำสัมพันธ์งำน
ประสำนงำน และงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
 2. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ (กบง.) มีขอบเขตภำรกิจเกี่ยวกับ  งำนบริหำรกำรเงินงำน
บริหำรงำนบัญชี และงำนพัสดุและสินทรัพย์ 
  3. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (กบค.)  มีขอบข่ำยภำรกิจเกี่ยวกับ งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนด
ต ำแหน่ง งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง งำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ งำนพัฒนำบุคลำกรงำน
เลขำนุกำร อ.ก.ค.ศ.  และงำนวินัยและนิติกำร  
 4. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขอบข่ำยภำรกิจเกี่ยวกับ กำรฝึกอบรมพัฒนำก่อน
แต่งตั้ง พัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิจัย
เสริมสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5. กลุ่มนโยบำยและแผน (กนผ.) มีขอบข่ำยภำรกิจเกี่ยวกับ งำนนโยบำยและแผน งำนวิเครำะห์
งบประมำณ งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน  
 6.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีขอบข่ำยภำรกิจเกี่ยวกับ 
ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 7. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ (กสจ.) มีขอบข่ำยภำรกิจเกี่ยวกับ งำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน งำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ  
 8. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (กนต.) มีขอบข่ำยภำรกิจเกี่ยวกับงำนพัฒนำ
หลักสูตร งำนวัดและประเมินผล งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรม งำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบ
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 9. กลุ่มกฎหมำยและคดี มีขอบข่ำยภำรกิจเกี่ยวกับงำน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและ
รักษำวินัย ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรพิจำรณำวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่  
 10. หน่วยตรวจสอบภำยใน  (ตสน.) มีขอบข่ำยภำรกิจเกี่ยวกับ งำนตรวจสอบกำรเงินและกำรบัญชี และ
งำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
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โครงสร้ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำเชียงรำย เขต 2 
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                   นายจรัญ แจ้งมณ ี
              ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
                   (ผอ.สพป.ชร.เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

               นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา                 นายพิสิฐ ไชยชนะ 
 
             รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 

           (รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 2) 
 
  

 
 

 

ท ำเนียบผู้บริหำร 
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นำยสมชำติ เทพวงศ์ 
(2563 – ปัจจุบัน) 

รกน.ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
 

 

 
 
 
 
 
 
     

    นำยอำจินต์ ชุติภำนุวัชร          นำงลัดดำวรรณ ไพเชฐศักดิ์             นำงสำวพรทิพำ พุทธวงศ์ 
          (2555 – ปัจจุบัน)          (2558 – ปัจจุบัน)                       (2562 – ปัจจุบัน) 
         ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                 ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ            ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ           
               
 
 
 
 
       

        น.ส.ภัฌฎำภรณ์ ชัยมัง                 นำงชไมพร คงกุลชัยวัชร์                 นำงยพิุน จันทะสินธุ์ 
         (2553 – ปัจจุบัน)                        (2560 – ปัจจุบัน)                        (2560 – ปัจจุบัน) 
     ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน               ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ            ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

  
 
             
  
 
 
 
       นำงกุลนันทน์ เวียงห้ำ         นำยเชิดศักดิ์ กันทำธรรม                นำยวรวุฒิ วุฒิอำภรณ์ 
         (2561 – ปัจจุบัน)                         (2561 – ปัจจุบัน)                (2562 – ปัจจุบัน)       
รกน.ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร    รกน.ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี   รกน.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                         

    

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 
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ตาราง 1 รำยชื่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.นำยประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย (ประธำนฯ) 
2.นำงปัทมำ วีระวำนิช ศึกษำธิกำรภำค 16 (รองประธำนฯ) 
3.นำงสำวสำยสวำท วชิัย ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
4.นำยเทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
5.ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ผู้แทนส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
6.นำยส ำเริง กุจิรพันธ์ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 
7.นำยศักรินทร์ จักรสำร ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
8.นำยบุญทรง จิโนเป็ง ผู้แทนส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ           

ตำมอัธยำศัย 
9.นำยวิรัตน์ พำนิช ผู้แทนภำคประชำชน 
10.นำยพัฒนำ สิทธิสมบัติ ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน 
11.นำยอำสำ เม่นแย้ม ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 
12.นำยพิรุณ บรรดิ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.นำยรัชกฤช สถิรำนนท์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.นำยศุภกร วงศ์ปรำชญ์  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
15.นำยวิญญู สันติภำพวิวัฒนำ ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย (เลขำนุกำร) 

 

ตาราง 2 รำยชื่อคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.นำยจรัญ แจ้งมณี ประธำนกรรมกำร (ผอ.สพป.ชร.เขต 2) 
2.นำงนพพร พรหมเสน   กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน 
3.นำยสมจิต จันต๊ะบุญ    กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ (ผอ.รร.บ้ำนโฮ่ง) 
4.นำยสัญญำ  ทะกัน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้ำนโป่ง) 
5.นำยสันต์ ค ำมะนำม    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้ำนแม่แก้ว) 
6.นำยสุรศักดิ์ เบญจพลำภรณ์    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.อนุบำลแม่ลำว) 
7.นำงณัฐรภำ สุภำอินทร์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้ำนป่ำตึงงำม) 
8.นำงณัฏฐกันย์ ใจกันทำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (รองผอ.สพป.เชียงรำย เขต 2) 
9.นำงสำวพรทิพำ พุทธวงค์ กรรมกำรและเลขำนุกำร (ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ) 
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ตาราง 3 จ ำนวนสถำนศึกษำ ในเขตบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกตำมอ ำเภอ 
 

ที่ อ าเภอ ประถม
ศึกษา 
(แห่ง) 

โรงเรียน
เรียนรวม 

รร.ที่มี น.รทั้งหมดหลังประกาศรวม โดย
ครอบ 
ครัว 

รร. 
เอก  
ชน 
 

รร. 
อปท. 

รร. 
ตชด 

รร.
ปริ 
ยัติ 

รวม 
รร. 

ไม่
มีนร. 

มี 
นร 

ต่ ากว่า120 เกิน   
120 

รวม 
ปกติ สูง รวม 

1 ป่ำแดด 10 2 0 3 - 3 5 8 0 2 3 0 1 16 
2 พำน 55 15 0 23 2 25 15 40 0 5 5 0 1 66 
3 แม่ลำว 15 0 0 9 - 9 6 15 0 0 1 0 1 17 
4 แม่สรวย 52 1 0 8 15 23 28 51 1 1 1 2 0 57 
5 เวียงป่ำเป้ำ 38 1 0 10 8 18 19 37 2 4 1 0 3 48 
 รวม 170 19 0 53 25 78 73 151 3 12 11 2 6 204 

 
 ตาราง 4 จ ำนวนโรงเรียนในสังกัด  สพป.เชียงรำย เขต 2 จ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ที ่
อ าเภอ 

จ านวนโรงเรียน 
รายอ าเภอ 

จ านวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาในแต่ละระดับชั้น 

อ.3 ขวบ อ.1 อ.2 
 

ประถม มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1 ป่ำแดด 8 4 8 8 8 4 
2 พำน 40 13 32 34 40 14 
3 แม่ลำว 15 6 15 15 15 4 
4 แม่สรวย 51 14 49 50 51 15 
5 เวียงป่ำเป้ำ 37 15 36 37 37 15 
 รวม 151  

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 (เฉพำะที่มีนักเรียน) 
 
 
 

ตาราง 5 จ ำนวนโรงเรียนในสังกัด  สพป.เชียงรำย เขต 2 จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
ที ่  โรงเรียนที่มีจ านวน

นักเรียน 
จ านวน

(โรงเรียน) 
อ าเภอ 

ป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย เวียงป่าเป้า 

1 ไม่เกิน 120 คน 102 5 41 9 24 18 
2 ตั้งแต่ 121-600 คน 66 5 13 6 26 20 
3 ตั้งแต่ 601-1,500 คน 5 0 1 0 2 0 
4 ตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป - 0 0 0 0 0 
 รวมทั้งหมด 170 10 55 15 52 38 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 
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 ตาราง 6 รำยชื่อโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จ ำนวน 19 โรงเรียน ดังนี้ (หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562) 
โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียน อ าเภอ ปีการศึกษา 

1.โรงเรียนบ้ำนสันผักแค   โรงเรียนบ้ำนม่วงค ำ พำน 1/2560 
2.โรงเรียนบ้ำนหนองฮ่ำง-สันหลวง โรงเรียนบ้ำนป่ำแดงวิทยำ พำน 1/2560 
3.โรงเรียนบ้ำนสันมะแฟน โรงเรียนธำรทองวิทยำ พำน 2/2559 
4.โรงเรียนบ้ำนแม่คำวหลวง โรงเรียนสันกลำงวิทยำ พำน 2/2559 
5.โรงเรียนบ้ำนดง โรงเรียนปูแกง(อินทรรำษฎร์) พำน 2/2559 
6.โรงเรียนบ้ำนสันต้นแหน โรงเรียนปูแกง(อินทรรำษฎร์) พำน 1/2560 
7.โรงเรียนบ้ำนใหม่พัฒนำ   โรงเรียนป่ำแงะวิทยำ ป่ำแดด 1/2560 
8.โรงเรียนบ้ำนใหม่ใต้   โรงเรียนบ้ำนสักพัฒนำ ป่ำแดด 1/2560 
9.โรงเรียนบ้ำนแม่เจดีย์ โรงเรียนบ้ำนโฮ่ง เวียงป่ำเป้ำ 1/2560 
10.โรงเรียนบ้ำนดงเวียง โรงเรียนปูแกง(อินทรรำษฎร์) พำน 1/2560 
 โรงเรียนทำนตะวันวิทยำ พำน 1/2560 
11.โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก โรงเรียนปูแกง(อินทรรำษฎร์) พำน 2/2560 
12.โรงเรียนบ้ำนห้วยขี้เหล็ก โรงเรียนบ้ำนห้วยมะซำง แม่สรวย 1/2561 
13.โรงเรียนบ้ำนแม่แก้วเหนือ โรงเรียนแม่อ้อประชำรัฐ พำน 1/2560 
14.โรงเรียนบ้ำนแม่อ้อ โรงเรียนแม่อ้อประชำรัฐ พำน 1/2560 
15.โรงเรียนบ้ำนปอเรียง โรงเรียนแม่อ้อประชำรัฐ พำน 1/2560 
16.โรงเรียนบ้ำนร่องคตสันปูเลย โรงเรียนปูแกง(อินทรรำษฎร์) พำน 1/2562 
17.โรงเรียนบ้ำนป่ำคำ โรงเรียนบ้ำนป่ำแดงวิทยำ พำน 1/2562 
18.โรงเรียนบ้ำนสันต้นผึ้ง  โรงเรียนบ้ำนฝั่งตื้น พำน 1/2562 
 โรงเรียนบ้ำนม่วงค ำ พำน 1/2562 
19.โรงเรียนบ้ำนป่ำหัดป่ำแขม โรงเรียนบ้ำนป่ำส้ำน พำน 1/2562 

 
 

 
ตาราง 7 จ ำนวน นักเรยีนตำมระดับชั้น และจ ำนวนครตูำม จ.18 จ ำแนกตำมรำยอ ำเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 
2562) 
 

อ าเภอ ป่าแดด พาน แม่สรวย เวียงป่าเป้า แม่ลาว รวม นร. 
อนุบำล 1 (3 ขวบ) 35 120 146 139 21 461 
อนุบำล 2 96 406 1,016 491 134 2,143 
อนุบำล 3 103 428 1,090 564 138 2,323 
รวมก่อนประถมศกึษา 234 954 2,252 1,194 293 4,927 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 117 551 1,413 649 152 2,882 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 132 522 1,216 580 152 2,602 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 141 527 1,188 589 153 2,598 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 144 524 1,077 642 162 2,549 
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ประถมศึกษำปีท่ี 5 127 555 1,050 560 152 2,444 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 128 521 944 597 188 2,378 

ตาราง 7  จ ำนวนนักเรียนตำมระดับชั้น และจ ำนวนครูตำม จ.18 จ ำแนกตำมรำยอ ำเภอ  
             (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562) (ต่อ) 
 

อ าเภอ ป่าแดด พาน แม่สรวย เวียงป่าเป้า แม่ลาว รวม นร. 

รวมประถมศกึษา 789 3,200 6,888 3,617 959 15,453 

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 65 200 485 289 67 1,106 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 86 230 427 269 45 1,057 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 56 179 413 228 47 923 

รวมมธัยมศึกษาตอนต้น 207 609 1,325 786 159 3,086 

รวมนักเรียน 1,230 4,763   10,465 5,597 1,411 23,466 
จ านวนครู 95     397 625 400 130 1,647 

 

 

ตาราง 8  รำยชื่อศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 14 ศูนย์เครือข่ำย 
 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 

1.พำนอุดร 1.บ้ำนป่ำตึง  2.ธำรทองวิทยำ(ป่ำรวก) 3.ร่องธำรวิทยำ  4.บ้ำนโป่งแดง 
5.เจริญเมืองวิทยำ  6.สันกลำงวิทยำ 7.บ้ำนป่ำต้ำก  8.บ้ำนเจริญเมือง        
9.บ้ำนป่ำบง  10.บ้ำนถ้ ำ 

2.ป่ำหุ่งพำนสันติ 1.บ้ำนป่ำส้ำน  2.พำนพสกสวัสดิ์  3.บ้ำนหนองบัว  4.บ้ำนสันติวัน               
5.บ้ำนเหมืองง่ำ  6.ชุมชนบ้ำนทุ่งป่ำแดด  7.บ้ำนศำลำ  8.บ้ำนปำงเกำะทรำย 
9.ริมวัง ๑  10.ริมวัง ๒   

3.พำนบูรพำ  1.บ้ำนใหม่ท่ำต้นเก๋ียง  2.บ้ำนกล้วย  3.ป่ำแดงวิทยำ 4.เวยีงห้ำว               
5.แม่อ้อประชำรัฐ  6.บ้ำนแม่อ้อนอก 7.บ้ำนสันต้นดู่  8.บ้ำนป่ำแดงงำม                  
9.สันหนองควำย 10.บ้ำนสิบสอง 11.บ้ำนจ ำคำวตอง 12.โป่งทะลำยใหม่
เจริญ  13.บ้ำนแม่แก้วเด่นชัย  14.บ้ำนแม่แก้วใต้  15.บ้ำนจ ำผักกูดทรำยทอง  

4.พำนทักษิณ 1.ปูแกง(อินทรำรำษฏร์อุปถัมภ์)  2.บ้ำนฝั่งตื้น                                       
3.อนุบำลพำน(ป่ำกว๋ำวมิตรภำพที่ ๖๘)  4.บ้ำนม่วงค ำ  5.ทำนตะวันวิทยำ  

5.อ ำเภอป่ำแดด 1.บ้ำนวังวิทยำ  2.บ้ำนสักพัฒนำ 3.ป่ำแงะวิทยำ  4.ชุมชนบ้ำนสันมะค่ำ        
5.ศรีโพธิ์เงินวิทยำ   6.โรงช้ำงวิทยำ   7.บ้ำนโป่ง  8.บ้ำนแม่พุง 

6.ป่ำแดด-แม่สรวย 1.บ้ำนป่ำแดด(เวทยำสมิทธิ์) 2.อนุบำลแม่สรวย 3.บ้ำนสันกลำง (รำษฏร์พัฒนำ)  
4.บ้ำนโป่งฟูเฟือง 5.บ้ำนหนองผ ำ 6.ป่ำบงท้ำวแก่นจันทน์ 7.ชุมชนบ้ำนโป่ง  
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8.บ้ำนดอนสลี 9.บ้ำนหัวฝำย 10.บ้ำนห้วยหญ้ำไซ 11.บ้ำนแม่ตำช้ำง       
12.บ้ำนห้วยมะแกง 13.บ้ำนห้วยสะลักวิทยำ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 

7. ต ำบลแม่พริก-ต ำบล     
ศรีถ้อย 

1.ชุมชนบ้ำนสันจ ำปำ  2.บ้ำนแม่พริก (เมืองยศพิทยำนุกูล)  3.บ้ำนปำงอ้อย 
4.บ้ำนป่ำเมี่ยงแม่พริก  5.ศรีถ้อยสุนทรรำษฏร์วิทยำ  6.บำ้นห้วยเฮี้ย 
7.บ้ำนแม่ยำงมิ้น  8.เวียงผำวิทยำ 
 

8. ต ำบลเจดีย์หลวง-          
ต ำบลท่ำก๊อ   

1.บ้ำนแม่ต๋ ำ  2.บ้ำนดินด ำ  3.บ้ำนแม่ผักแหละ 4.บ้ำนป่ำถ่อน(วิทยำสมิทธิ์) 
5.บ้ำนท่ำก๊อพลับพลำ  6.บ้ำนปำงหลวง  7.บ้ำนปำงหก  8.ห้วยน้ ำขุ่นวิทยำ 
9.เจดีย์หลวงพิทยำ 10.บ้ำนร้องบง 11.บ้ำนป่ำตึงงำม 12.บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ 
13.บ้ำนสันก้ำงปลำ  14.บ้ำนแม่ตำแมว   

 

9. วำว ี 1.บ้ำนวำวี  2.บ้ำนปำงกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหำคุณ)  3.บ้ำนแม่โมงเย้ำ  4.บ้ำนมังกำล่ำ 
5.ดอยเวียงวิทยำ  6.บ้ำนเลำลี  7.บ้ำนโป่งกลำงน้ ำประชำสรรค์ 
8.บ้ำนขุนสรวย   

10. ห้วยไคร้ 1.บ้ำนห้วยไคร้ 2.บ้ำนห้วยน้ ำเย็น  3.บ้ำนห้วยกล้ำ 4.บ้ำนผำแดงหลวง     
5.บ้ำนทุ่งพร้ำว (เพ็กก้ีฮิทค็อก)  6.บ้ำนห้วยมะซำง 7.บ้ำนแสนเจริญ         
8.บ้ำนดอยช้ำง 
 

11. สันสลีศรีเวียง 1.อนุบำลเวียงป่ำเป้ำ  2.ดอยเวียงผำพิทยำ  3.บ้ำนหนองยำว                   
4.ชุมชนบ้ำนกู่(ป่ำเป้ำประชำนุเครำะห์)  5.บ้ำนแม่ปูนหลวง  6.บ้ำนเด่น
ศำลำ  7.บ้ำนโป่งเหนือ  8.บำ้นโป่งนก 9.แม่ตะละวิทยำ  10.บ้ำนปำง
มะขำมป้อม  11.บ้ำนสันสล ี 12.ทุ่งห้ำรำษฏร์สำมัคคีวิทยำ 
 

12. เวียงกำหลงวนำเทวี 1.ป่ำงิ้ววิทยำ  2.บ้ำนโป่งเทวี  3.บ้ำนลังกำ  4.บ้ำนสัน  5.บ้ำนป่ำตึง 
6.บ้ำนห้วยหินลำดใน  7.บ้ำนฮ่ำงต่ ำ  8.บ้ำนป่ำสัก 9.บ้ำนทุ่งม่ำน 
10.บ้ำนสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝำยพัฒนำ 11.เวียงกำหลงวิทยำ             
12.บ้ำนดงป่ำส้ำนใหม่เจริญ  13.บ้ำนป่ำจั่น   

13. แม่ขะจำนเจดีย์ใหม่ 1.อนุบำลแม่ขะจำน  2.ไทยรัฐวิทยำ 32(สำขันหอม)  3.บ้ำนป่ำแงะ 
4.บ้ำนทุ่งยำว  5.ปำงมะกำดวิทยำ  6.บ้ำนปำงอ่ำยห้วยชมภู 
7.โป่งน้ ำร้อนวิทยำ  8.บ้ำนเมืองน้อย(นิมมำนเหมินทำนุสรณ์)                   
9.บ้ำนห้วยม่วง  10.บ้ำนห้วยโป่ง   11.บ้ำนขุนลำว  12.บ้ำนโฮ่ง   
 

14. อ ำเภอแม่ลำว 1.ชุมชนบ้ำนป่ำก่อด ำ  2.บ้ำนดงมะดะ  3.บ้ำนผำบ่อง (คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
4.บ้ำนหนองเก้ำห้อง 5.ห้วยส้ำนยำววิทยำ 6.โป่งแพร่วิทยำ 7.บ้ำนท่ำมะโอ 
8.บ้ำนห้วยส้ำนพลับพลำ 9.บ้ำนแม่ผง 10.บ้ำนโป่งมอญ 11.อนุบำลแม่ลำว 
12.บ้ำนต้นยำง 13.บัวสลีวิทยำ 14.บ้ำนต้นง้ำว 15.อนุบำลจอมหมอกแก้ว 
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ส่วนที่ 2 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่
จะเกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน มำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง เสี่ยงต่อกำร
ทุจริต หรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) 
และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็น
ข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด มูลค่าความเสียหาย 
5 สูงมำก  มีควำมเสียหำยมูลค่ำตั้งแต่ 1,000,001 ขึ้นไป 
4 สูง  มีควำมเสียหำยมูลค่ำตั้งแต่ 5000,001 – 1,000,000 บำท 
3 ปำนกลำง  มีควำมเสียหำยมูลค่ำตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บำท 
2 น้อย  มีควำมเสียหำยมูลค่ำตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บำท 
1 น้อยมำก  มีควำมเสียหำยมูลค่ำตั้งแต่ 1 – 50,000 บำท 

 ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1  ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2  ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3  ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4  ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 
 

 
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  

หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  
สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม   
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร

ควบคุมควำมเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว       
 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

ควำมรุนแรงของ 
ผลกระทบ 
(Impact) 
 

 

 

 

 

     โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ       
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ                
มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
  - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสอบ/กำรคัดเลือก รับย้ำย/รับโอน 
  - กำรคัดเลือกบุคลำกร นักเรียน และโรงเรียน เพ่ือเข้ำประกวด/ประเมิน 
  - กำรจัดสรรงบประมำณ  
  - กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ฝึกอบรม และค่ำเดินทำงไปรำชกำร  
  - กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
  - กำรใช้รถรำชกำร 
  - กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ในงำนส่วนตัว 
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  - กำรใช้เวลำรำชกำร ในงำนส่วนตัว  
  - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
  - กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบ 
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมำณโดยเปล่ำประโยชน์ 
  - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
  - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
  - รัฐเสียผลประโยชน์ 
  - ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนและต่อทำงรำชกำร 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
  - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
  - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี 
  - อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ให้สำมำรถแยะแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - จัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
   - อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่ควรรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่เกี่ยวกับผลประโยชนท์ับซ้อน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ฝึกอบรมและค่ำเดินทำงไปรำชกำร 
2. กระบวนกำรจัดหำพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบ 
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3. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
4. กำรใช้ทรัพย์สินและเวลำ ของทำงรำชกำรในเรื่องส่วนตัว 

 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ  
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำม
เสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยประชุม ฝึกอบรม และค่ำเดินทำงไป

รำชกำร 
5 5 25 (1) 

2 กระบวนกำรจัดหำพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไป
ตำมข้ันตอนและระเบียบ 

4 5 20 (2) 

3 กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (3) 
4 กำรใช้ทรัพย์สินและเวลำ ของทำงรำชกำร ในเรื่อง

ส่วนตัว 
4 3 12 (4) 

 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (3) (2)  (1) 

4      

3    (4)  

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

คว
ำม

รุน
แร

งข
อง
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บ 
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 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได ้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยประชุม ฝึกอบรม และค่ำเดินทำงไปรำชกำร ล ำดับ 1  (สูงมำก = 25 คะแนน) 
กระบวนกำรจัดหำพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและ
ระเบียบ 

ล ำดับ 2  (สูงมำก = 20 คะแนน) 

กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ล ำดับ 3  (สูงมำก = 15 คะแนน) 
กำรใช้ทรัพย์สินและเวลำ ของทำงรำชกำร ในเรื่องส่วนตัว ล ำดับ 4  (สูง = 12 คะแนน) 
 
 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูงมำก และสูง โดย
สำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 
  

- กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 
ฝึกอบรม และค่ำเดินทำงไป
รำชกำร  
- กระบวนกำรจัดหำพัสดุ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมขั้นตอน
และระเบียบ 
- กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

     เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- กำรใช้ทรัพย์สินและเวลำ ของทำง
รำชกำร ในเรื่องส่วนตัว 
 

ปำนกลำง (Medium) - 
 

-  
 

     ต่ ำ (Low) - - 
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   3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กำรเบิกค่ำใช้จำ่ย
ประชุม ฝึกอบรม และ
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 

5 5 25 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำงค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ฝึกอบรม
และศึกษำดูงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกำรเบิก
ค่ำใช้ในกำรประชุม ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
อย่ำงเคร่งครัด  
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเบิกจ่ำย ตรวจสอบ
เอกสำรกำรเบิกจ่ำย ตำมข้อเท็จจริง เป็นไป
ด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ 
อย่ำงเคร่งครัด 

         

กลุ่มบริหางาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

และ 
บุคลากรทุกคน 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

2. กระบวนกำรจัดหำ
พัสดุ กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ไม่เป็นไปตำมขั้นตอน
และระเบียบ 

4 5 20 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และแนวทำงในกำรจัดหำพัสดุ อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแล ให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รับรองถึงควำม 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง 
5. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
6. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมำกยิ่งขึ้น  
 

         

กลุ่บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

และ 
บุคลากรทุกคน 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

3. กำรใช้อ ำนำจหนำ้ที่
เรียกรับผลประโยชน ์

3 5 15 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
เรื่องกำรรับของขวัญสินน้ ำใจ  อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ปฏิบัติตำม ประมวลจริยธรรมกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
3. จัดท ำมำตรฐำน แนวกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรรับสินบนของข้ำรำชกำร ในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 2 
4. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎหมำยท่ีควรรู้ในกำรปฏิบัติงำนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนแก่
ข้ำรำชกำรในสังกัด 

         

บุคลากรทุกคน 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

4. กำรใช้ทรัพย์สินและ
เวลำ ของทำงรำชกำร 
ในเรื่องส่วนตัว 

4 3 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 2 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ตำมคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
 

         

บุคลากรทุกคน 
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ส่วนที่ 3  

รายงานผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 ตำมที่ส ำนักงำนเขพพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน 
โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เพ่ือเป็นแนวทำงกำรป้องกัน และลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่สุจริตนั้น 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ได้ก ำหนดปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำนไว้ 
4 ปัจจัย ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว โดยสรุปผลกำรด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

1. สถำนกำรณ์ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน 

ปัจจัยท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ด าเนินการแล้ว
และเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ประชุม ฝึกอบรม และ
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร 

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ให้ปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำงค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ฝกึอบรมและศึกษำดูงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัตติำมระเบียบเกี่ยวกำรเบิก
ค่ำใช้ในกำรประชุม ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
อย่ำงเคร่งครัด  
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผดิชอบด้ำนกำรเบิกจ่ำย ตรวจสอบเอกสำร
กำรเบิกจ่ำย ตำมข้อเท็จจริง เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัตติำมประกำศหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับข้อร้องเรยีน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ 
อย่ำงเคร่งครัด 
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ปัจจัยท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ด าเนินการแล้ว
และเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2. กระบวนกำร
จัดหำพัสดุ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงไม่
เป็นไปตำมขั้นตอน
และระเบียบ 

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและแนวทำงในกำรจัดหำพัสดุ อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแล ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
จัดท ำรำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ 
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรองถึงควำมไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้
เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
5. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
6. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งข้ึน  
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ปัจจัยท่ีจะเกิด 
ความเสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

สถานะการด าเนินการ 
ด าเนิน 
การแล้ว 

ด าเนินการแล้ว
และเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3. กำรใช้อ ำนำจ
หน้ำที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องกำรรับของขวัญสินน้ ำใจ  อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ปฏิบัติตำม ประมวล
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงรำย เขต 2 
3. จัดท ำมำตรฐำน แนวกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรรับสินบนของ
ข้ำรำชกำร ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย 
เขต 2 
4. เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยที่ควรรู้ในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนแก่ข้ำรำชกำรใน
สังกัด 

    

4. กำรใช้ทรัพย์สิน
และเวลำ ของทำง
รำชกำร ในเรื่อง
ส่วนตัว 

1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับตำมคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 
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2. ผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ

เสี่ยง 
รายงานผลการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ ปัญหา

อุปสรรค โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

1. กำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยประชุม 
ฝึกอบรม และค่ำ
เดินทำงไปรำชกำร 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เชียงรำย เขต 2 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
จัดกำรควำมเสี่ยงในเรื่องกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ประชุม ฝึกอบรม และค่ำเดินทำงไปรำชกำร ดังนี้ 
๑. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ระเบียบเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน และกำรเดินทำงไปรำชกำร 
และแจ้งประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน สพป.เชียงรำย เขต 2 
ทรำบ และถือปฏิบัติ 
๒. ผู้บริหำร สพป.เชียงรำย เขต 2 ทุกระดับ มี
กำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ข้ำรำชกำรครู และ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้ปฏิบัติตำม 
ประมวลจริยธรรมของ สพป.เชียงรำย เขต 2  
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ

เสี่ยง 
รายงานผลการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ ปัญหา

อุปสรรค โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2. กระบวนกำร
จัดหำพัสดุ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงไม่
เป็นไปตำม
ขั้นตอนและ
ระเบียบ 

   มีกำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสใน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมประกำศ สพป.เชียงรำย 
เขต 2 เพ่ือให้ข้ำรำชกำร บุคลำกรและ 
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตำมหลัก เกณฑ์ 
และแนวทำงปฏิบัติ ตลอดจนได้มีกำรติดตำม 
ควบคุม ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ในกำรปฏิบัติ 
ของเจ้ำหน้ำที่ ให้ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด มีกำร 
สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
เป็นรำยเดือนเสนอให้หัวหน้ำหน่วยงำนและ 
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

       

3. กำรใช้
อ ำนำจหน้ำที่
เรียกรับ
ผลประโยชน ์

   ประชุมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่ควรรู้ในกำรปฏิบัติงำน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนแก่
ข้ำรำชกำรในสังกัด 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความ

เสี่ยง 
รายงานผลการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ 

โอกาสและผลกระทบ 
ก่อนการด าเนินการ ปัญหา

อุปสรรค โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

4. กำรใช้
ทรัพย์สินและ
เวลำ ของทำง
รำชกำร ในเรื่อง
ส่วนตัว 

1. จัดกิจกรรมกำรแบ่งปันควำมรู้ (Knowledge 
Sharing) ระหว่ำงบุคลำกรภำยใน 
หน่วยงำน โดยมุ่งเน้นในเรื่องควำมโปร่งใส 
คุณธรรม จริยธรรม กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ  
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. จัดกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
โดยให้มุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน
ภำยในหน่วยงำน 

       

         
 


