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ค าน า 
 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่ึงได้ด ำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เพ่ือน ำมำ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ตำมภำรกิจงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้กับเด็กนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ (โรงเรียนในโครงกำรขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ) ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด และตำมภำรกิจสนับสนุนในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ อัตรำจ้ำง ชุมชน และผู้ปกครอง เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและที่อำจเกิดจำก
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ประกอบกับ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ในเชิงรุก เพ่ือป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒    
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.๑ หลักการและเหตุผล 
      

                              กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไป
แทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำร๑ตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร 
ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่ เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่อง
ดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อ  
กำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย  
              ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในรอบปีซึ่งได้ปฏิบัติงำนมำของปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เพ่ือน ำมำปรับปรุงแก้ไขและ 
พัฒนำในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒  ตำมภำรกิจงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็ก
นักเรียนในระดับ ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น (โรงเรียนในโครงกำรขยำย  
โอกำสทำงกำรศึกษำ) ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด และตำมภำรกิจสนับสนุนในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร 
จัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ อัตรำจ้ำง ชุมชน และผู้ปกครอง เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและที่อำจเกิดจำก
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ประกอบกับ 
เพ่ือให้เป็นตำมยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย และมำตรกำรในเชิงรุกให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ตำมแผนแม่บท 
บูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
และเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ในเชิงรุก เพ่ือป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒        
 

๑.2 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ อัตรำจ้ำง 
นักเรียนในสังกัด ได้สร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
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 ๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 ๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน         

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2  จึงได้ด ำเนินกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำของปีงบประมำณ ๒๕๖๑ และน ำมำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือพัฒนำงำน
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ โดยใช้มำตรกำรในเชิงรุกให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น   
    การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
    ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
        1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำง
นโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
       2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล หรือ ผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  
       3. ความเสี่ ยงด้านการเงิน  (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ 
กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
       4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน 
ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรม
สัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน   
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                                                        ส่วนที่ ๒     
                   ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
 
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ที่มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด เพ่ือให้เป็นไปรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ที่ทุกคน 
มีสิทธิและเสรีภำพในกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมและมีคุณภำพ และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ  
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยแบ่งอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำร 
ตำมภำรกิจหลัก และภำรกิจสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

๒.๑ ภารกิจหลัก 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำในกำรบูรณำกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรศึกษำแก่เด็กในเขตพ้ืนที่บริกำร ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ (โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและเปิดถึงระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย) เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและวำงแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้ก ำหนดไว้ 
ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ รับผิดชอบเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 3  
อ ำเภอ คือ อ ำเภอล ำลูกกำ อ ำเภอธัญบุรี และอ ำเภอหนองเสือ มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำตำมประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำร ออกเป็น 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย 

ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี  เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  
67  โรง มีเด็กนักเรียน  (อนุบำล ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำต้อนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย) ในควำม
รับผิดชอบ จ ำนวน 28,021 คน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
จ ำนวน ๑ คน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1 คน ข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 1,๓81  
คน  ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 7 คน บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค(๒) จ ำนวน 32 คน พนักงำน 
รำชกำร จ ำนวน  30  คน ลูกจ้ำงประจ ำ 31  คน ลูกจ้ำง(ครูผู้สอน) จ ำนวน 44 คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 
๒9,548  คน (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนำย ๒๕62) ซึ่งจำกข้อมูลอัตรำก ำลังดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็น 
ได้ว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลักเกี่ยวกับ 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตั้งแต่ระดับอนุบำล ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ (โรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำและเปิดถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย) เพ่ือให้เด็กนักเรียน จ ำนวน 28,274 คน ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบมีคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ และมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมี
คุณภำพต่อไป โดยเฉพำะในเรื่องของกำรปลุกจิตใต้ส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและสำมำรถแยกแยะใน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่ำงชัดเจน                  

๒.๒ ภารกิจสนับสนุน  
นอกเหนือจำกภำรกิจหลักดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ปทุมธำนี เขต ๒ จะต้องมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบภำรกิจในส่วนของกำรสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือเป็นกำรให้สวัสดิกำร ขวัญ ก ำลังใจให้กับข้ำรำชกำรครูแลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และอัตรำจ้ำง  รวมจ ำนวน ๑,527 คน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนของภำรกิจสนับสนุน 
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กำรจดักำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
๒.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

และวินัย ตำมมำตรฐำนวิชำชีพโดยมีค่ำนิยมและศักดิ์ศรีในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และตรงตำมควำมต้องกำร 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๒.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร  

ลูกจ้ำงประจ ำ อัตรำจ้ำง ให้ได้รับค่ำตอบแทน สวัสดิกำร ขวัญ และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือป้องกันกำร
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรปฏิบัติงำน 

๒.๒.๓ กำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำรย้ำย กำรบรรจุแต่งตั้ ง  
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ สวัสดิกำรเกี่ยวกับ  
ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเช่ำบ้ำน และค่ำตอบแทนอ่ืนๆ  เพ่ือให้มีควำมเป็นอยู่ที่มีคุณค่ำและมีศักดิ์ศรี 
              ๒.๒.๔ กำรให้บริกำรทำงด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งทำงด้ำนข้อมูลรำยบุคคล ข้อมูลอำคำร 
และสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือประโยชน์ในกำรของบประมำณเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรสื่อสำรทำงด้ำนต่ำงๆ โดยสอดคล้องกับกำรพัฒนำในโลก 
ของกำรสื่อสำรทำงเทคโนโลยี ๔.๐  และสำมำรถน ำมำใช้ได้ตำมแนวทำงของแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพ่ือกำรพัฒนำตนเองให้มี
ค่ำนิยมท่ีดี มีคุณภำพต่อไป 
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ส่วนที่ ๓    
  การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้ตะหนักถึงมำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร ตำมนโยบำยของรัฐบำล คสช. ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 27  มีนำคม 2561  กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำง
ต่อเนื่องและให้เป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก ำหนดมำตรกำร กลไก และกำรวำงระบบในกำรจัดกำรกำรป้อ งกันกำร
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว และครูอัตรำจ้ำง ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรวัดระดับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรตรวจสอบได้ ตำมหลักธรรมำภิบำล ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒  เพ่ือให้ตอบสนองต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ
โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 67 โรงเรียน ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้ดูแล
และรับผิดชอบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 4 ระดับ คือ ระดับอนุบำล ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น (โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
เปิดถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย) ตำมภำรกิจหลักให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนักเรียนเป็น
ส ำคัญ อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   

และจำกกำรด ำเนินงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ในรอบปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ที่ผ่ำนมำ มีประเด็นที่สำมำรถเก็บข้อมูลซึ่งรวบรวมได้และน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
เพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภำพ 
ยิ่งขึ้น ได้ดังนี้ 

๓.๑ พฤติกรรมความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
      1) ปัจจัยภายใน คือ ด้ำนนโยบำยของผู้บริหำรซึ่งมีหน้ำที่ก ำกับติดตำมโดยตรง กับผู้บริหำรที่
รักษำรำชกำรแทน ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจและกำรรับฟังของผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมเชื่อม่ันและ
ควำมรู้สึกต่ำงกัน ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรพิจำรณำสั่งกำร และกำรควบคุม กำรตรวจสอบ ควำมซื่อสัตย์ 
จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ ซ่ึงกำร
เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน 
       2) ปัจจัยภายนอก คือ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น   
      ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว
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หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป
ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจ
หน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำง
รำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
      การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้
เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด  
ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิด หรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น  
      

๓.๒ โอกาสของการเกิด 
กำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ  

มำด ำ เนิ น กำร โดยกำรวิ เค รำะห์ ต ำมกรอบมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  กำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่ท ำให้มีโอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
         1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
         2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม  
จริยธรรม และวินัยต่อตนเอง 
         3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
และขำดกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล  
                  ๔. ก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้ง กำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
ยังมีลักษณะที่เป็นนำมธรรมในบ้ำงเรื่อง   
                  ๕. กำรมีค่ำนิยมที่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย ขำดจิตส ำนึกตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.๓ ผลกระทบ 
                 ๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เก่ียวข้อง ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำน ยังคงปฏิบัติงำนในรูปแบบเดิมๆ เช่น ระบบอุปถัมภ์ กำรให้ของขวัญหรือของก ำนัล 
                  ๒. หนว่ยงำนยังขำดกำรก ำกับติดตำมที่เข็มแข็งและเป็นนำมธรรม 
                  ๓. ขำดจิตส ำนกึในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ท ำให้ขำดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
                  ๔. ท ำให้หน่วยงำนขำดควำมเชื่อม่ัน ต่อผู้มำติดต่อรำชกำร 
          

๓.๔ มาตรการในการจัดการ 
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        1. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำร
รำชกำรให้เกิดควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้มีควำมชัดเจน  
        ๒. สร้ำงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
        ๓. ตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นแบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
                  ๔. สร้ำงควำมเชื่อม่ันศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน 
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ส่วนที่ ๔ 
การวิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict 
of Interest) 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำส 
ที่จะเกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำร
วิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้  ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิง 
พรรณำ 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 ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 

  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
พิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (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 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  
             ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำร
พิจำรณำจัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
โดยที ่
 

 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 
  
 

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

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

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 แต่มี

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว       
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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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 

๔.2 โอกาสของการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
Conflict of Interest) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ                  
มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
 - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กำรรับ – จ่ำยเงิน 
 - กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
 - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร 
 - กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
 - กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  - กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
  - กำรจัดหำพัสดุ 

ควำมรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
(Impact) 
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  - กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 
  - กำรเบิกค่ำตอบแทน 
  - กำรใช้รถรำชกำร 
  - ฯลฯ 
๔.๓ ผลกระทบที่ท าให้เกิดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมำณ 
 - เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
  - เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
4.๔ มาตรการการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 - เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
 - จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ 
 - กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี 
 (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม      
   - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
   - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
 - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๔.๕  การรายงานผลด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงดา้นการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ก ำหนดควำมเสี่ยงที่ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ/บุคคลอ่ืน ที่มำติดต่องำนซึ่งตนเองได้ท ำไปโดยหน้ำที่ หรือกำรละเว้น 
กำรกระท ำตำมหน้ำที่ของตน หรือที่เป็นกำรโน้มน้ำวให้ละเว้นกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง 
   2. น ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือน ำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและแสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น 

 3. ท ำลำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่หน่วยงำน เช่น ให้ค ำชี้แนะแก่ผู้รับสัญญำในทำงที่ตักตวง
ประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับสัญญำ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลตอบแทนหรือไม่ได้รำงวัลตอบ
แทนก็ตำม หรือกรณีอ่ืนที่ส่อไปในทำงไม่สุจริต  
      เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในะดับ
ใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
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ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ/บุคคลอื่น ที่มำติดต่องำนซึ่ง

ตนเองได้ท ำไปโดยหน้ำที่ หรือกำรละเว้นกำรกระท ำ
ตำมหน้ำที่ของตน หรือที่เป็นกำรโน้มน้ำวให้ละเว้น
กำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของตนเอง 

4 5 20 (1) 

2 น ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบ
แทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด 
หรือน ำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและ
แสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น 

3 5 15 (2) 

3 ท ำลำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่หน่วยงำน เช่น ให้
ค ำชี้แนะแก่ผู้รับสัญญำในทำงที่ตักตวงประโยชน์หรือ
ชี้แนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับสัญญำ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะ
ได้รับรำงวัลตอบแทนหรือไม่ได้รำงวัลตอบแทนก็ตำม 
หรือกรณีอ่ืนที่ส่อไปในทำงไม่สุจริต 

3 4 12 (3) 

4 น ำบุคลำกร/ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

4 3 12 (4) 

 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
5 มีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้ำนค้ำ เช่น เป็นหุ้นส่วน

หรือเป็นกรรมกำร เป็นต้น ในกำรซื้อของก็ซื้อจำก
ร้ำนค้ำที่มีส่วนได้เสียนี้ ในรำคำแพงและคุณภำพต่ ำ 

2 4 8 (5) 

6 ท ำหลักฐำนกำรไปรำชกำรเป็นเท็จเพื่อให้ตนเองได้
ประโยชน์ 

2 4 8 (6) 

7 รับเงินค่ำตอบแทน หรือค่ำชดเชยใดๆ หรือ
ประโยชน์อื่นใด จำกผู้รับสัญญำที่เข้ำมำรับโครงกำร
ในหน่วยงำน เช่น ค่ำตั๋วภำพยนตร์ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว 
ฯลฯ 

2 3 6 (7) 

8 กำรใช้ควำมสัมพันธ์ในเชิงอภิสิทธิ์หรือควำมสนิท
สนมเกินควร 

2 3 6 (8) 

9 ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำแทรกแซงจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบ 

2 3 6 (9) 
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10 ใช้เวลำรำชกำรดูแลธุรกิจส่วนตัว 2 3 6 (10) 

11 ใช้เวลำรำชกำร เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเตอร์เน็ตของหน่วยงำน แสวงหำประโยชน์
ส่วนตัว ด้วยกำรติดต่อซื้อ/ขำยสินค้ำ 

2 3 6 (11) 

12 กระท ำกำรโดยจงใจหรือเจตนำ ในกำรแก้ไขหรือ
กรอกข้อควำมท ำให้เกิดควำมผิดพลำดของข้อควำม
ในเอกสำรกำรท ำงำน กำรรับรองเป็นหลักฐำนซึ่ง
ข้อเท็จจริงอันเอกสำรนั้นมุ่งพิสูจน์ควำมจริงอันเป็น
เท็จ ในกำรตรวจรับพัสดุหรือกำรจ้ำงทุกกรณี 

2 2 4 (12) 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
5       

4   (4)  (1) 

3    (3) (2) 

2  (12) 
(7, 8, 9, 
10, 11) 

(5,6)  

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยงด้านการทุดจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ/บุคคลอื่น ที่มำติดต่องำนซึ่งตนเอง
ได้ท ำไปโดยหน้ำที่ หรือกำรละเว้นกำรกระท ำตำมหน้ำที่ของ
ตน หรือที่เป็นกำรโน้มน้ำวให้ละเว้นกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ใดที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง 

ล ำดับ 1  (สูงมำก = 20 คะแนน) 

น ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด หรือน ำข้อมูลไป
เปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและแสวงหำประโยชน์จำกข้อมูล
เหล่ำนั้น 

ล ำดับ 2  (สูงมำก = 15 คะแนน) 

ท ำลำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่หน่วยงำน เช่น ให้ค ำชี้แนะ ล ำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 

ควำมรุนแรง
ของผลกระทบ 

(Impact) 
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แก่ผู้รับสัญญำในทำงท่ีตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ใน
สัญญำให้ผู้รับสัญญำ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลตอบแทนหรือ
ไม่ได้รำงวัลตอบแทนก็ตำม หรือกรณีอ่ืนที่ส่อไปในทำงไม่สุจริต 
น ำบุคลำกร/ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 

ล ำดับ 4  (สูง = 12 คะแนน) 

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมำก 
สูง ปำนกลำง   และต่ ำ โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 256๒ มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 
  

- รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ/บุคคล
อ่ืน ที่มำติดต่องำนซึ่งตนเองได้ท ำไป
โดยหน้ำที่ หรือกำรละเว้นกำร
กระท ำตำมหน้ำที่ของตน หรือที่เป็น
กำรโน้มน้ำวให้ละเว้นกำรเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง 
- น ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไป
เปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือน ำข้อมูลไป
เปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและ
แสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น 

     เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้  

- ท ำลำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่
หน่วยงำน เช่น ให้ค ำชี้แนะแก่ผู้รับ
สัญญำในทำงที่ตักตวงประโยชน์หรือ
ชี้แนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับ
สัญญำ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัล
ตอบแทนหรือไม่ได้รำงวัลตอบแทนก็
ตำม หรือกรณีอ่ืนที่ส่อไปในทำงไม่
สุจริต 
- น ำบุคลำกร/ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 
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ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม

ควำมเสี่ยง  
- กระท ำกำรโดยจงใจหรือเจตนำ ใน
กำรแก้ไขหรือกรอกข้อควำมท ำให้
เกิดควำมผิดพลำดของข้อควำมใน
เอกสำรกำรท ำงำน กำรรับรองเป็น
หลักฐำนซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสำรนั้น
มุ่งพิสูจน์ควำมจริงอันเป็นเท็จ ใน
กำรตรวจรับพัสดุหรือกำรจ้ำงทุก
กรณี 
- รับเงินค่ำตอบแทน หรือค่ำชดเชย
ใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด จำกผู้รับ
สัญญำที่เข้ำมำรับโครงกำรใน
หน่วยงำน เช่น ค่ำตั๋วภำพยนตร์ 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ฯลฯ 
- มีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้ำนค้ำ 
เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกำร 
เป็นต้น ในกำรซื้อของก็ซื้อจำก
ร้ำนค้ำที่มีส่วนได้เสียนี้ ในรำคำแพง
และคุณภำพต่ ำ 
- รับข้อเสนอหรือรับบริกำรโดยไม่
คิดเงิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  
ค่ำบริกำรในกำรตบแต่งสถำนที่ จำก
คู่สัญญำของหน่วยงำน หรือผู้ที่มำ
ติดต่องำนอยู่ด้วย 
- กำรใช้ควำมสัมพันธ์ในเชิงอภิสิทธิ์
หรือควำมสนิทสนมเกินควร 
- ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำ
แทรกแซงจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน
ควำมรับผิดชอบ 

  -  ใช้เวลำรำชกำรดูแลธุรกิจสว่นตัว 
- ใช้เวลำรำชกำร เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงำน 
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แสวงหำประโยชน์ส่วนตัว ด้วยกำร
ติดต่อซื้อ/ขำยสินค้ำ 
- ท ำหลักฐำนกำรไปรำชกำรเป็นเท็จ
เพ่ือให้ตนเองได้ประโยชน์ 
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    ๔.๖ แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

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. รับรำงวัลจำก
เจ้ำหน้ำที่รัฐ/บุคคล
อ่ืน ที่มำติดต่องำน
ซึ่งตนเองได้ท ำไป
โดยหน้ำที่ หรือกำร
ละเว้นกำรกระท ำ
ตำมหน้ำที่ของตน 
หรือที่เป็นกำรโน้ม
น้ำวให้ละเว้นกำร
เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใดที่เกิดจำก
กำรปฏิบัติหนำ้ที่
ของตนเอง 
 

4 5 20 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอยำ่ง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เร่ืองกำรรับของขวัญสินน้ ำใจ 
อย่ำงเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนิน
กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำง
และมำตรกำรในดำ่เนินกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 

 

        

ทุกกลุ่มที่
เก่ียวข้อง 
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กำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 

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 

2. น ำข้อมูลลับ 
ของหน่วยงำนไป
เปิดเผย เพื่อรับสิ่ง
ตอบแทนที่เปน็
ประโยชน์ในรปูของ
เงินหรือประโยชน์
อ่ืนใด หรือน ำ
ข้อมูลไปเปิดเผย 
แก่ญำติหรือพวก
พ้องและแสวงหำ
ประโยชน์จำก
ข้อมูลเหล่ำนั้น 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 15 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอยำ่ง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเก่ียวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบตัหิน้ำที่
และกำรประพฤติมชิอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏบิัต ิ
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

         ทุกกลุ่มที่
เก่ียวข้อง 
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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. 
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 

3. ท ำลำยหรือ
สร้ำงควำมเสื่อม
เสียแก่หน่วยงำน 
เช่น ให้ค ำชี้แนะแก่
ผู้รับสัญญำในทำงที่
ตักตวงประโยชน์
หรือชี้แนะช่องโหว่
ในสัญญำให้ผู้รับ
สัญญำ ทัง้นี้ ไม่ว่ำ
จะได้รับรำงวัลตอบ
แทนหรือไม่ได้
รำงวัลตอบแทน           
ก็ตำม หรือกรณีอื่น
ที่ส่อไปในทำงไม่
สุจริต 

3 4 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
และบุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำย
เก่ียวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเก่ียวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบตัหิน้ำที่
และกำรประพฤติมชิอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัต ิ
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนิน
กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำง
และมำตรกำรในดำ่เนินกำรสร้ำง
จิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         ทุกกลุ่มที่
เก่ียวข้อง 
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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. 
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 
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4. น ำบุคลำกร/
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้เป็น
ประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน 

4 3 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
และบุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำย
เก่ียวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเก่ียวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบตัหิน้ำที่
และกำรประพฤติมชิอบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัต ิ
3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร 
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำ
ด ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม 
และทั่วถึงมำกยิง่ขึ้น เพื่อร่วมสร้ำง
แนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนนิกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         ทุกกลุ่มที่
เก่ียวข้อง 



คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ประธาน 
นำยวิชัย  แสงศรี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

รองประธาน 
นำยวิรุฬห์  แสงงำม  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

คณะท างาน 
นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงตวงรักษ์ รับพร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
นำงกมลภำ  วงศ์เหลือง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
น.ส.ลักขณำวรรณ ภู่สำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงนพวรรณ  แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
นำงพวงเพชร แสงส่อง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
น.ส.ศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ว่ำที่ร.ต.นันทเดช โชคถำวร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
นำยวัลลภ  ชำวหวำยสอ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
นำยเกรียงไกร พุทไธวัฒน์  นำยช่ำงเทคนิค ช ำนำญงำน 
นำงวัลลภำ  สำยสวุรรณ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
น.ส.พิไลภรณ์ ตระกูลพันธ์เลิศ นักประชำสัมพันธ์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 


