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ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนนิงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  



 

  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัย
เสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 
  พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 



 

 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

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

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)  ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 
ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำม

เสี่ยง 
มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 
 

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
 
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.1 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การเป็นคู่สัญญากับห้างร้านของญาติ พ่ี-น้อง เพ่ือน 
1.2 กระบวนงานที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา/เรียกเงินทอนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนา 

 1.3 การสอบคัดเลือก การเลือกสรร การสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 
1.4 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือไม ่  
        ถูกต้องตามหลักกฎหมาย  คือ อาจเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง/คนสนิท/หรือการกีด  
        กันหรือการสร้างอุปสรรคให้คนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามฯลฯ 

 1.5 กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจ 
                 ส่วนตัว การน าวัสดุ/อุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 
 1.6 กระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์  
 

 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
       2.1)การจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดหาพัสดุ การตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ ์การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ/ครุภัณฑ์ การ 
ก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า การเบิกค่าตอบแทน การฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาฯลฯ 
  - มีความเสี่ยง/โอกาสที่จะมีการจ้างเหมาบริการหรือการเข้าเป็นคู่สัญญากับห้างร้านของคนที่สนิท 
                      ญาติ พี่-น้อง เพื่อน แลกกับผลประโยชน์ที่ได้รับโดยมิชอบ(เงินทอน) 
  - มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ตรวจรับโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจไม่มีความช านาญ 
                      เฉพาะ ท าให้ตรวจไม่เป็นไปตามคุณลักษณะวัสดุที่ก าหนด  
  -ขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมายที่ประกาศใช้ 
                     ใหม่ที่เพียงพอ ท าให้การเบิกจ่ายบางประเภทไม่เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
  -การเบิกค่าตอบแทน /การฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมสัมมนา บางครั้งอาจมีการเบิกตามสิทธิ์ แต่ 
                     ไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ หรือเบิกจ่ายไม่ตามความเป็นจริง  
 2.2) การคัดเลือก การเลือกสรร การสรรหาบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการ 
  -การใช้คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายในกระบวนการคัดเลือก/คณะกรรมการที่ไม่มีความรู้หรือ 
                    เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการคัดเลือก/คณะกรรมการบางคนอาจรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้สมัคร ท าให้ 
                    อาจเกิดการใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรมในการให้คะแนนได้  

2.3) กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณา การสั่งการ ซึ่งมีโอกาสใช้ 
       อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เช่น กรณีการสั่งการในการเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็น 
       กรรมการ  การสั่งการส านวนการสืบสวน/การสอบสวนวินัย  การพิจารณาอนุญาต อนุมัติต่างๆ อาจ 
       มีช่องทางหรือเปิดโอกาสให้มีการเอ้ือประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง/คนสนิท/ญาติฯลฯ เป็นต้น 

  2.4)การใช้รถของทางราชการ หรือทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ ไปใช้ในภารกิจส่วนตัว 
        -รวมถึงกรณีได้ปฏิบัติงานราชการเสร็จแล้วไม่ได้น าส่งคืนในทันทีแต่มีการน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
  2.5)การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        -อาจมีการจัดสรรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบหรือแนวทางที่ก าหนด หรือมี 
              ความเสี่ยงหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลที่รู้จัก คนสนิท ญาติ เพื่อน พ่ีน้องฯลฯ 
 
 



 

 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
 3.1) เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจ ใช้อ านาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่สุจริต ท าให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหาย สูญเสียงบประมาณหรือใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 
 3.2) เจ้าหน้าที่ /ผู้เกี่ยวข้อง ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง อาญา หรือวินัยเมื่อพบการกระท าความผิด ถึงแม้บางครั้ง
อาจเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือเกิดจากการไม่รู้ระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนเพียงพอ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
 3.3) สูญเสียก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ขาดความสามัคคีของบุคลากร เกิดความไม่
ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
  3.4) หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ หรือไว้วางใจ จากบุคคลทั้งภายนอกและภายใน 
 3.5) ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการลดน้อยลงหรือไม่บรรลุเป้าประสงค์ของทางราชการ 
 
 4) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 2 รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
  - จัดท าโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมวินัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมพูนความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดี 
  - การส่งเสริมบุคลากรต้นแบบในด้านการมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และการเป็นแบบอย่างที่ดี 
  (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรมของหน่วยงาน 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของหน่วยงาน 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  -เผยแพร่ให้ความรู้ตามช่องทางต่างๆเพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบ หากมีการกระท าทุจริตหรือสร้าง
ความตระหนักรู้และให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดกรณีการกระท าที่ไม่สุจริต 

 
  สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตัิหน้ำทีห่รือผลประโยชนท์ับซอ้น  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2  ประจ ำปี พ.ศ.2564 
 

    ก าหนดประเด็นวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ/หรืออาจเอื้อประโยชน์ 
2. กระบวนการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
3. การใช้ดุลพินิจในการสั่งการ การพิจารณา อนุญาตต่างๆของผู้บังคับบัญชา 
4. การน ารถหรือทรัพย์สินของราชการไปใช้ในส่วนตัว 
5. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 



 

   เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ/
หรือเป็นไปตามระเบียบแต่มีการเอื้อประโยชน์ 

3 4 12 (1) 

2 กระบวนการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

3 3 6 (2) 

3 การใช้ดุลพินิจในการสั่งการ การพิจารณา อนุญาต
ต่างๆของผู้บังคับบัญชา 

3 3 6 (3) 

4 การน ารถราชการ/หรือทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของ
ราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

3 2 6 (4) 

5 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

3 2 6 (5) 

 
แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
  

5       

4   (1)   

3   (2) (3)   

2   (4) (5)   

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)   

 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
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ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ/หรือเป็นไป
ตามระเบียบแต่มีการเอ้ือประโยชน์ 

ล าดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 

กระบวนการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว 

ล าดับ 2  (สูง = 9 คะแนน) 

การใช้ดุลพินิจในการสั่งการ การพิจารณา อนุญาตต่างๆของ
ผู้บังคับบัญชา 

ล าดับ 3  (สูง = 9 คะแนน) 

การน ารถราชการ/หรือทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ของราชการไป
ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ล าดับ 4  (ปานกลาง =  6 คะแนน) 

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ล าดับที่ 5 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูง  และปานกลาง 
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ 2564 มี ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 
เ     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) - - 
      เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ

เสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 
  

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ/เอ้ือประโยชน์ 
-การสรรหาบุคลากรในต าแหน่งพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว การใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการในการให้คะแนน 
- การใช้ดุลพินิจในการสั่งการ การพิจารณา 
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

       ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

- การใช้รถ/ทรัพย์สินราชการไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัว 
- การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนที่ไม่เป็นธรรม  

       ต่ า (Low) - - 

 

 

 

 



 

3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 
และระดับค ำเสี่ยง 
 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระ 
ทบ 
 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1.กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ/ไม่
ถูกต้อง/เอ้ือ
ประโยชน์ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจา้ง ทั้ง
โดยวิธีพิเศษ และวธิีอื่น ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
2.ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการประกาศใช้อย่างเคร่งครัด 
3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท า
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจา้งรายไตรมาสและเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกคร้ัง 
4. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ ไม่เก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่วา่ในสถานะ
ใดๆ 
5. อบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บังคับบัญชา โดยปลูกฝังและสร้างจิตส านึกด้านการ
ป้องกันการทุจริต และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

         กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 



 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำส ผลกระทบ 
และระดับควำมเสี่ยง 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4  

โอกำส 
 

ผล 
กระท
บ 
 

ระดบั 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

 

2. การสรรหา
บุคลากรใน
ต าแหน่งพนักงาน
ราชการและ
ลูกจ้างช่ัวคราว /
การใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการใน
การสรรหาฯ 

3 3 9 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัตติาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑแ์ละวิธีการ ท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด  
2.ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
การทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สพฐ. และ 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการประกาศใช้อย่างเคร่งครัด 
3. ปฏิบัตติามคูม่ือผลประโยชน์ทบัซ้อน/ และมาตรการ
ป้องกันการรับของขวัญสินน้ าใจ อย่างเคร่งครดั 
3. การสรรหาบุคคลมาเป็นคณะกรรมการต้องพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนด รวมถึงความสัมพันธ์ในทางอื่น
เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์หรือการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม
ได ้
4.อบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บังคับบัญชา โดยปลูกฝังและสรา้งจิตส านึกดา้นการป้องกัน
การทุจริต และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

กลุ่ม
บริหำรงำน
บุคคล 



 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดบั 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3.การใช้ดลุพินิจ
ในการสั่งการ /
การพิจารณา /
การอนุมัติ /การ
อนุญาต อนุมัติ 
ต่างๆ ที่อาจใช้
ดุลพินิจไม่เป็น
ธรรม เอนเอียง
หรือช่วยเหลือ
บุคคลใดๆ 

3 2 6 1.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบคุลากร ปฏิบัตติาม
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
2.ปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
การทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สพฐ. และ 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการประกาศใช้อย่างเคร่งครัด 
3.ก าหนดใหม้ีระบบการตรวจสอบ/กลั่นกรอง ให้ความเห็น
จากเจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องตามล าดบัช้ัน   เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
4.กรณีมีการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ที่มีผลต่อการเบิกจ่ายเงิน
ของทางราชการ ให้พิจาณาถึงความถูกต้อง เหมาะสม และ
ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับเปน็ส าคัญ  
5 การสั่งการส านวนการสืบสวน/การสอบสวน ให้พิจารณา
บุคคลผู้ทีไ่ม่มสี่วนเกี่ยวข้อง หรือบคุคลผูไ้มม่ีส่วนไดส้่วนเสยี
เป็นคณะกรรมการหรือเป็นคนเสนอความเห็น หรือผู้สั่งการใน
ส านวน/หรือค าสั่ง  
6.อบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ผู้บังคับบัญชา โดยเน้นปลูกฝังและสร้างจติส านึกด้านการ
ป้องกันการทุจริต และพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
จริยธรรม วินัยและการรักษาวินัยให้แก่บุคลากรทุกคน อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
 

         

กลุ่มกฎหมำย
และคด ี



 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดบั 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

4.การใช้รถ
ราชการไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัวใน
ห้วงเวลาเดยีวกับ
ในการไปราชการ 
 

3 2 6 1.ก าหนดมาตรการการใช้รถและทรัพย์สินของทางราชการ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 2 ให้บุคลากรทุกคนทราบและด าเนินการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่ารถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ อย่างเคร่งครดั 
2.ปลูกฝัง ค่านิยม อบรมพัฒนา ให้ความรู้ให้แก่บุคลากรทุก
คน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ/ผู้บังคับบญัชา เพื่อสร้างจิตส านึกดา้น
การป้องกันการทุจริต ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วินัยและ
การรักษาวินัย  ในการปฏบิัติหน้าทีอ่ย่างสม่ าเสมอ 

         กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

5.การจดัสรร
งบประมาณงบ
ลงทุน เอื้อ
ประโยชน์ต่อพวก
พ้อง/ไม่เป็นธรรม 

   1.ด าเนินการจดัสรรและพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง ระเบียบ และหนังสือสัง่การของทางราชการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากทุก
ภาคส่วน เน้นการมสี่วนร่วมและครอบคลุมทุกบริบท 
3. คณะกรรมที่ได้รับแต่งตั้งเป็นบคุคลที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจบริบทและสภาพ
ปัญหาของหน่วยงาน และมคีวามเป็นกลางและเป็นธรรมใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
4.อบรมพัฒนาให้ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ปลกูฝังและสร้างจิตส านึกด้าน
การป้องกันการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
จริยธรรม วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ อย่าง
สม่ าเสมอ 
 

         กลุ่มนโยบำย
และแผน 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
............................. 

ที่ปรึกษา 
1. นายวิชัย       แสงศรี  ผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
2. นายนุกูล  จันดารักษ์ รองผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
3. นายชัยรัตน์  ถนอมสุข รองผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
4. นายพงษ์สยาม มาสุข  รองผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
5. นายเขตอรัญ  ธรรมรักษ์ รองผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 

 
คณะท างาน 

1. นายนุกูล  จันดารักษ์ รองผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
2. นายพงษ์สยาม มาสุข  รองผู้อ านวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
3. น.ส.ทิพย์สุคนธ์ วงษ์มณี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นางตรัยรัตน์  ขยันกิจ  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
5. นางมานิดา  บุตรโท  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
6. นายอดุลยศักดิ์ สมบูรณ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7. นางศิริพร  ไชยโอชะ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
8. นางไพรินทร์  ประดิษฐชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
9. นายพงษ์สวัสดิ์        กวนชัยภูมิ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
10. นายวุฒิชัย  ดาผา  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
11. นางอุไร    ค าแพง  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. นายกระสุน  วงค์ผา  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
13. นางละออง  คงม่ัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
14. นางอรอุมา  ผลพันธิน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
15. ว่าที่ร้อยโท นัธทวัฒน์  เรือนพิมพ์ นิติกรช านาญการ 
16.  น.ส.ยุพาพรรณ สาริราช  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
17. น.ส.มะลิ  เรือนแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 


