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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในก ารปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริ การ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก
เป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี ่ยงที ่เป็นระบบใน          
การบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ  
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  



 

  3. ความเสี ่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบปร ะมาณ      
ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั ้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื ่องจากขาดการจัดหาข้อมูล         
การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และ
การเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี ่ยงด ้านการปฏิบัต ิตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย  คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น    
   ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้ นอย่างรู ้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึง
เกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำ
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่ง
มีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น 
และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้   
  1.  การปฏ ิบ ัต ิราชการตามอำนาจหน้าท ี ่ของข ้าราชการเป ็นไปในล ักษณะท ี ่ขาด                          
หรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที ่ไปในทางที ่ทำให้ประชาชนขาดความเชื ่อถือในความมีคุณธรรม                        
ความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน        
และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
   พร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  2. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  3. เพื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ร ัฐ ไม่ให้เกิด            
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 

ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ได้จัดประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ       
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมระบุความเสี่ยงการทุจริตใน
องค์กร ระบุความเสี่ยงในการดำเนินภารกิจต่อต้านการทุจริต และประเมิน “โอกาสที่จะเกิด” “ผลกระทบ” 
และ “ระดับความเสี่ยง” จำนวน  3 ประเด็น  ดังนี้  
 1. การใช้เวลาราชการไปทําภารกิจส่วนตัว  
 2. การมาปฏิบัติงาน  
 3. การอยู่/ตรวจเวรยาม 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ 
และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาส คำอธิบาย 

5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร 
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
4 สูง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง บรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน  



 

 
    ระดับของความเสี ่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี ่ยง                   
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low 

Risk : L) 
1 - 3   คะแนน 

 
เขียว ยอมรับความเสี่ยง 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
(Moderate Risk : M) 

4 - 9   คะแนน 
 

เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 

ความเสี่ยงระดับสูง (High 
Risk : H) 

10 - 16 คะแนน 
 

ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
(Extreme Risk : E) 

17 - 25 คะแนน 
 

แดง ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด     
ยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

    
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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3 ประเด็น 

            

 
ประเด็นความเสี่ยง 

 
ปัจจัยความเสี่ยง 

 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ            
ความเสี่ยง 

1. การอยู่/ตรวจเวรยาม 
 

การไม่อยู่เวร หรือมาอยู่เวรช้า
กว่ากำหนดเวลา และกลับก่อน
หมดเวลาอยู่เวร และการตรวจ
เวรยามไม่เป็นไปตามระเบียบ 

4 2 8 1 

2. การใช ้ เวลาราชการไปทํ า
ภารกิจส่วนตัว 

การออกไปทำธุระส่วนตัวใน
เวลาราชการ 

3 2 6 2 

3. การมาปฏิบัติงาน การมาทำงานสาย และการกลับ
ก่อนเวลาเลิกงาน 

3 1 3 3 

 

สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
แผนภูมิวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk  Map) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 

5 5 10 15 20 25 

4 4  8 12 16 20 

3 3   6 9 12  15 

2 
2  4   

6 
(2) 

8 
(1) 

10 

1 1 2 
3 
(3) 

4 5 

 1 2 3 4 5 
                                             โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  ที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี ่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี ่ยงด้านการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

1. การอยู่/ตรวจเวรยาม 
 

ลำดับ 1  (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 8) 

2. การใช้เวลาราชการไปทําภารกิจส่วนตัว 
 

ลำดับ 2  (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6) 

3. การมาปฏิบัติงาน ลำดับ 3 (ระดับความเสี่ยงต่ำ = 3) 

 จากตารางวิเคราะห์ความเสี ่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี ่ยงในระดับ ปานกลาง และต่ำ             
อันเนื่องมาจากการติดตามกำกับดูแลเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ  2564  
ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

               เสี่ยงสูงมาก      
               (Extreme) 

                    - - 

             เสี่ยงสูง (High)  
 

- - 

             ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

- การอยู่/ตรวจเวรยาม 
- การใช้เวลาราชการไปทำภารกิจ
ส่วนตัว 

             ต่ำ  (Low)   
 

ยอมรับความเสี่ยง - การมาปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 
 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ดังนี้ 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต   รอบ 9 เดือน  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2564 
หน่วยงานที่ประเมิน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในการอยู่/ตรวจเวรยาม 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การไม่อยู่เวร หรือมาอยู่เวรช้ากว่ากำหนดเวลา และกลับก่อนหมดเวลา
อยู่เวร และการตรวจเวรยามไม่เป็นไปตามระเบียบ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. ผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบายและความมุ่งมั่นในการจัดการกับ
การอยู่/ตรวจเวรยาม รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สื่อสาร เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการอยู่เวรและ
ตรวจเวรยาม  
3. จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ พร้อมทัง้ถ่ายทอด ปลูกฝัง
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ
การอยู่เวรและการตรวจเวรยาม รู้จักผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถ
ยับยั้งและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทำการอันเป็นประโยชน์ทับซ้อนได้ 
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

4. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตาม 
และการรายงาน 
5. สร้างสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
6. กลุ่มอำนวยการดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการอยู่เวร
และการตรวจเวรของบุคลากรตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  



 

 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 7. สร้างแรงจูงใจ/การให้รางวัล/การยกย่องชมเชยผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี 
8. สร้างการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้วยการกำหนดช่องทาง 
การร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
เว็ปไซต์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   

สถานะการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง 

  ยังไม่ดำเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดำเนินการ 1. ผู้บริหารระดับสูงได้ประชุมชี้แจงนโยบายในการดำเนินการ พร้อมทั้ง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่ำเสมอ 
2. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
รับทราบหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติในการอยู่เวรและการตรวจเวร
และสามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกัน 
3. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม การปฏิบัติ
หน้าที่เวรและการตรวจเวรของบุคลากรในกลุ่ม/หน่วยอย่างใกล้ชิด  
ทำให้การปฎิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กำหนด 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 
5. จากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร และตรวจเวรของ
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
ในระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต   รอบ 9 เดือน    ณ   วันที่  30  มิถุนายน  2564 
หน่วยงานที่ประเมิน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

         

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้เวลาราชการไปทำภารกิจส่วนตัว 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การออกไปทำธุระส่วนตัวในเวลาราชการ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. ผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบายและความมุ่งมั่นในการจัดการกับการใช้
เวลาราชการไปทำภารกิจส่วนตัวของบุคลากร รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สื่อสาร เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักรูใ้นบทบาทหน้าที่ของการปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ 
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
3. จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
4. ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้ง
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง 
5. สร้างสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนัก 
ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมซ่ือสัตย์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
6. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้
เวลาราชการไปทำภารกิจส่วนตัวของบุคลากรภายในกลุ่ม/หน่วย และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
7. สร้างแรงจูงใจ/การให้รางวัล/การยกย่องชมเชยผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
8. สร้างการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้วยการกำหนดช่องทางการร้องเรียน เช่น 
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เว็ปไซต์ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   

สถานะการดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

  ยังไม่ดำเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
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ผลการดำเนินการ 1. ผู้บริหารระดับสูงได้ประชุมชี้แจงนโยบายในการดำเนินการ พร้อมทั้ง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่ำเสมอ 
2. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
รับทราบหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติในการอุทิศเวลาให้แก่ราชการ ไม่ใช้
เวลาราชการไปทำภารกิจส่วนตัว และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็น
แนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 
3. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม การใช้เวลาราชการ
ไปทำภารกิจส่วนตัวของบุคลากรภายในกลุ่ม/หน่วย อย่างใกล้ชิด ทำให้ปัญหา
ลดน้อยลง 
5. จากการประเมินผลการใช้ราชการไปทำภารกิจส่วนตัวของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พบว่ามีจำนวน
น้อยลง อยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก แต่ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ 
เกิดเป็นคา่นิยมและวัฒนธรรมองคก์รที่ยั่งยืนต่อไป 
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 แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต   รอบ 9 เดือน    ณ   วันที่  30  มิถุนายน  2564 
หน่วยงานที่ประเมิน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

         
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในการมาปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การมาทำงานสาย และการกลับก่อนเวลาเลิกงาน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. ผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบายและความมุ่งมั่นในการจัดการกับการมา
ปฏิบัติงานตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 
2. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สื่อสาร เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักรูใ้ห้แกบุ่คลากรในกลุ่ม/หน่วยทุกคน 
3. จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
4. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับ 
ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักใน 
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์ใน 
การมาปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่ทางราชการกำหนด 
6. กลุ่มอำนวยการดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการลงเวลามาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการลงเวลากลับของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติที่กำหนด และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
7. สร้างแรงจูงใจ/การให้รางวัล/การยกย่องชมเชยผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
8. สร้างการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้วยการกำหนดช่องทางการร้องเรียน
หลากหลายช่องทาง เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เว็ปไซต์ ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน   

สถานะการดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยง 

  ยังไม่ดำเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
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ผลการดำเนินการ 1. ผู้บริหารระดับสูงได้ประชุมชี้แจงนโยบายในการลงเวลาปฏิบัติราชการและ

การลงเวลากลับให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ พร้อมทั้งประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดอีย่างสม่ำเสมอ 
2. เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
รับทราบหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติในการการลงเวลาปฏิบัติราชการและ
การลงเวลากลับ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกัน 
3. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสามารถควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม การลงเวลา
มาปฏิบัติราชการและกลับของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 อย่างใกล้ชิด 
4. จากการประเมินผลการลงเวลามาปฏิบัติราชการและกลับของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
สามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปกิจกรรมการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ประจำปีงบประมาณ 2564 

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของ       
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีเจตนารมณ์ในการร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัดเป็นส่วนราชการปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ประเมินความเสี่ยงที ่อาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้กำหนดแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง โดยได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม มีการกำหนดแนวทาง มาตรการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จัดทำโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 และดำเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมเพื ่อจัดการความเสี ่ยงการทุจริต  หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
  1.  การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 
และไม่ทนต่อการทุจริต ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในวันจันทร์ ประกอบด้วย
กิจกรรมการร้องเพลงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริต  และการร้องเพลง   
จำขึ้นใจ เพ่ือเตือนใจและสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการทุกคนได้ปฏิบัติงานให้สมกับคำว่าข้าราชการที่ดี 
โดยมีเนื้อร้องและความหมาย ดังนี้ 
 

เพลงจำขึ้นใจ 
   ฉันรู้สึกโชคดีท่ีได้เกิดมา สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ    
 และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย    
 * สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา เหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้ 
 ด้วยหลักการเลิศล้ำ หลักธรรมค้ำใจ ภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรี 
 ** จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี 
 มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ ทำความดีเพ่ือชาติไทย 
 



 

 *** สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร 
 ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง (ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน) 
 ยึดมั่นหัวใจ ในหลักเที่ยงธรรม รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน มั่นคงความดีตลอดไป 
   
 เพลงจำขึ้นใจ เป็นบทเพลงที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำขึ้นเพ่ือเผยแพร่รณรงค์ในโครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหรือเรียกสั้น ๆ ว่าโครงการจำขึ้นใจ เป็นบทเพลงที่แทนความหมาย
ของข้าราชการได้ดี  การได้ทำเพ่ือแผ่นดิน ทำเพ่ือประชาชน ตามความหมายที่แท้จริงของคำว่าข้าราชการที่ว่า
ข้าราชการเป็นผู้กระทำการงานแทนพระราชา ผู้ที่สละพระวรกายของพระองค์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ทุกชนชั้น แม้ว่าการเป็นข้าราชการจะต้องพบเจอกับอุปสรรค ความท้อแท้ในการทำงาน ขอให้ทุกคนตั้งมั่นกับ
ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ โดยมีการรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติตาม
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ ผ่านกิจกรรมและสื่อรณรงค์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ เพลง มิวสิควิดีโอ กิจกรรม การ
คัดเลือกข้าราชการต้นแบบ รวมถึงการประกวดต่าง ๆ ภายใต้สโลแกน จำขึ้นใจ เป็นเสมือนหนึ่งคำมั่นสัญญา
ให้กับเราทุกคนว่าข้าราชการนั้นจะทำความดี ดูแลประชาชนเป็นอย่างดี  
 หัวใจข้าราชการที่ปรากฏอยู่ในเพลงนี้คือคำว่า “ภูมิใจ” สิ่งแรกที่ข้าราชการทุกคนสัมผัสได้เมื่อยามได้
สวมเครื่องแบบข้าราชการ เมื่อมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เลือกแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่จะทำงานรับใช้
ประชาชน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ เมื่อเป็นข้าราชการ
แล้วก็เหมือนได้รับใช้และสานต่อสิ่งที่ในหลวงได้หวังมากที่สุดคือการทำเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวม 
 “สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา” เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ให้ความหมายอย่างชัดเจน ข้าราชการ
เป็นผู้ที่สานประโยชน์ของชาติและประชาชน เพราะพวกเขาคือตัวกลางที่จะทำหน้าที่ต่างพระเนตร และพระ
กรรณของพระมหากษัตริย์ พวกเขาสามารถเข้าถึงประชาชนเพ่ือช่วยเหลือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ
แก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น 
 ข้าราชการหรือทุกอาชีพ ต้องมีความรู้ความสามารถมุ่งมั่นในการทำงาน และต้องมีความตั ้งมั่น        
ใช้หัวใจที่แข็งกล้า มีคุณธรรมแน่วแน่ เมื่อผสานเข้ากันแล้ว ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใด ๆ ก็ย่อมจะทำให้ผ่านพ้น
อุปสรรคไปได้ ดังเนื้อเพลงในตอนหนึ่งที่ว่าข้าราชการที่ดี มีทั ้ง “หลักการเลิศล้ำ” และมี “หลักธรรมค้ำ
ใจ” นั่นเอง นอกจากนั้นแล้วข้าราชการจะต้องมีความเที่ยงธรรม ความซื่อตรงสุจริตเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้สิ่ง
ไหนเลย โดยที่ข้าราชการต้อง มีหัวใจยึดมั่นใน “หลักเท่ียงธรรม” และ “รับใช้ประชาชน ทุกคนเท่าเทียมกัน” 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เป็นต้นแบบของการทำงานเพื่อแผ่นดินในทุก ๆ ด้าน พระองค์ได้
กระทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนเห็น เมื่อได้สวมเครื่องแบบเป็นข้าราชการก็เหมือนได้ก้าวตามพระราชประสงค์
ของพระองค์ เสมือนได้ “เติมเต็มความหมายของข้าราชการที่ดีให้” หนักแน่นขึ้น และเสมือนได้ มอบชีวิตและ
ความทุ่มเท “ทำความดีเพ่ือชาติไทย” 
 สุดท้ายกับท่อนที่โดนใจและเรียกพลังได้อย่างแรงกล้า นั่นก็คือ  “สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน ต้อง
พิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง” ซึ่งได้เน้นย้ำคำสัตย์ที่ว่าหากได้
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ปฏิบัติตนเป็นข้าราชที่ดี เดินตามพระยุคลบาท ได้ปฏิบัติงานใด ๆ ที่ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อแผ่นดินนับว่า
เป็นเกียรติสูงสุดแล้ว ถือว่าได้ทดแทนคุณให้กับในหลวงและแผ่นดิน 
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การมอบนโยบายและการเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 (หลังการรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.) 
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การมอบนโยบายและการเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 (หลังการรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.) 
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การมอบนโยบายและการเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 (หลังการรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.) 
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  2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ปีงบประมาณ  2564 
  นายปราโมทย์  ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
มอบหมายให้ นางจิณณาภักดิ์  มักคุ้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปีงบประมาณ  2564  โดยร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม, 
ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์สถานะ
ความเสี่ยง จัดทำเมทริกส์ระดับความเสี่ยง ประเมินการควบคุมความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงความ
เสี่ยง และร่วมกันพิจารณากิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 
2564 ตามงบประมาณที่ได้เสนอขอรับจัดสรรจาก สพฐ. จำนวน 150,000 บาท  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2564 
ณ ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ (เดิม)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
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 3. จัดกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  ชี้แจงแนวทางวางแผน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online)  ประจำปี พ.ศ.  2564  

  วันที่ 18 มิถุนายน 2564 :  นายปราโมทย์  ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มอบหมายให้ นางจิณณาภักดิ์  มักคุ้น เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษาสุจริต และชี ้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA Online) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ITA  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ในตัวชี้วัด
ด้านที่ได้คะแนนต่ำสุด  เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมิน ITA  ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ที่
ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต  ณ  ห้องประชุมโกเมน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
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 4. จัดกิจกรรมประชุมทบทวนติดตามการเตรียมการรับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

(ITA Online)  ประจำปี พ.ศ.  2564  

  วันที ่  30 มิถุนายน 2564 :  นายปราโมทย์  ส่งสิงห์ ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มอบหมายให้ นางจิณณาภักดิ์  มักคุ้น เป็นประธานการประชุมทบทวน 
ติดตามการรายงานขององค์ประกอบและตัวชี้วัดของประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโกเมน สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
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 5. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  

  * จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในการร่วมกันพัฒนาเขตพ้ืนที่  

  * การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร การเข้าร่วมหมู่บ้านรักษาศีล 5 

  * การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล การวางพวงมาลา เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
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   6. เผยแพร่และประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตผ่านเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่ 
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