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คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ
การปฏิบั ติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกาหนดมาตรการสาคั ญ
เร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา
การกระทาผิ ดวินั ยของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนาความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็ นคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอี ก ด้ ว ย เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม
จนส่ ง ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะของส่ ว นรวม และท าให้ ผ ลประโยชน์ ห ลั ก ขององค์ ก ร
หน่ ว ยงาน สถาบั น และสั ง คมต้ อ งสู ญ เสี ย ไป โดยผลประโยชน์ ที่ สู ญ เสี ย ไปอาจอยู่ ใ นรู ป ของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด
ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่
การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็น
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน
การบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บรรลุ เ ป้ า หมายและพั น ธกิ จ ในภาพรวมที่เ กิ ด จากเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ และเหตุ ก ารณ์
ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่
สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
ระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอ
ของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงบประมาณ และการเงิ น เช่ น การบริ ห ารการเงิ น ที่ ไ ม่ถู ก ต้ อ ง ไม่เ หมาะสม ท าให้ ข าด
ประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น
การประมาณการงบประมาณไม่ เ พีย งพอ และไม่ส อดคล้ อ งกั บ ขั้น ตอนการด าเนิ น การ เป็ น ต้ น
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อ
นามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก
ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อ บังคับต่างๆ
รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถื อได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
ผู้บ ริห ารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ งการควบคุม กากับดูแลไม่ทั่ว ถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการ
กระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย
ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรื อ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่ งผลให้บุคคลนั้นขาด
การตั ด สิ น ใจที่ เ ที่ ย งธรรม เนื่ อ งจากยึ ด ผลประโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น หลั ก ผลเสี ย จึ ง เกิ ด ขึ้ น กั บ
ประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่เป็น ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลด
มูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิ ดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การ
ทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ทราบถึง
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทาให้
1. การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือ
มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม
ความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
พร้ อ มกั น นี้ ยั งสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้อ งกั น ยับ ยั้ง การทุ จริ ต
ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริ หาร
ราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิ ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of
Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาส
ที่จ ะเกิดผลกระทบของความเสี่ย งต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง และ
ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

เกณฑ์ร ะดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact)
ดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เชิง คุณ ภาพ ที่ ส่ง ผลกระทบด้ า นการ

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนด
เกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
ที่ ไ ด้ จ าก การพิ จ ารณาจั ด ระดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งจากโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน
(4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)
เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง
(Medium)
ต่า (Low)

คะแนนระดับ
มาตรการกาหนด
ความเสี่ยง
15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง
4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง

การแสดง
สีสญ
ั ลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

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)

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of
Interest) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มีการดาเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินพัสดุ และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทาง
ลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
- กระบวนงานที่มีช่องทางการปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
- การใช้รถราชการ
- การใช้คนเกินความจาเป็นในแต่ละภารกิจ
- การปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลาราชาร
- การเบิกค่าตอบแทน
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- ขาดคุณธรรมโดยไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นสาคัญ
- ขาดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ทาราชการ
- งานไม่ประสบความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริ มสร้ า งจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณข้าราชการที่ดีของบุคลากรสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

- เสริมสร้ างองค์ความรู้ รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต
- การส่งเสริมเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง รูปแบบในการ
เผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
- จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้มีความเป็นมือ
- การเสริมสร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการเป็นตัวอย่าผู้ที่ปฏิบัติตนตาม
กฎ ระเบียบ ขององค์กรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการที่ดีของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการกากับ ติดตาม และประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการ
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแสดงเจตจานงของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด และร่วมทา MOU ใน
การต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
- การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวในการดาเนินนโยบายอย่าง
โปร่งใสการทุจริต
- ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกาหนดมาตรการ แนวทางขั้นตอน ในการ
กากับติดตามการดาเนินงาน และการปฏิบัติตนตามมาตรฐานขององค์กร
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการดาเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
สรุป ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
3. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิด
ระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยง
สูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ที่

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส

1
2
3
4

การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

3
๓
๓
๓

ผล
ระดับ
ความเสี
่ยง
กระทบ

4
4
2
๒

12
๑2
6
๖

ลาดับ
ความเสี่ยง

(1)
(2)
(3)
(4)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5
4
3
2

(1,2)
(3,4)

1
1
2
3
4
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

5

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับ
ความสาคัญของความเสี่ ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและ
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ลาดับ 2 (สูง = 12 คะแนน)
ลาดับ 3 (ปานกลาง = ๖ คะแนน)
ลาดับ 4 (ปานกลาง = ๖ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ
คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจาปี
งบประมาณ 2561 มี ดังนี้

ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

ปานกลาง (Medium)

ต่า (Low)

มาตรการกาหนด
-

ปัจจัยความเสี่ยง
-

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง -การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
และมีมาตรการลดความเสี่ยง ถูกต้องตามระเบียบ
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
-การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ผลประโยชน์
-การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
-

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
1. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

3

4

12

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตาม
ระเบียบจัดทารายงานสรุปการการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบรายไตรมาส
และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
ทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดทาบัญชีเบิกจ่ายให้เป็น
ปัจจุบัน
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบรับรอง
4. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๕ ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร
ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

ไตรมาส 3
มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

2. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ

3

4

12

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องการรับของขวัญสินน้าใจ อย่างเคร่งครัด
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

3. การใช้อานาจ
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์

3

2

6

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างเคร่งครัด
๒. ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เรื่องการรับของขวัญ สินน้าใจอย่างเคร่งครัด
3.ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร
ให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด

ทุกกลุ่ม

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
4. การเอื้อประโยชน์
ให้พวกพ้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

3

2

6

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
เพือ่ ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน
ดาเนินการสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการรังเกียจ
การทุจริตทุกรูปแบบ

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2
ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

ไตรมาส 4
มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่ม

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

ภาพกิจกรรม
การร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของกลุ่มต่างๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
ที่ 86 / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้ ว ยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๒ จะจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และ
วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เลย เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ซึ่งดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ระยะที่๓(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ภายใต้แนวทางหลัก
๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ
๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายพลชัย ชุมปัญญา
ผอ.สพป.เลย ๒
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายกานนท์ แสนเภา
รอง ผอ.สพป.เลย ๒
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายมหิทธา พรหมลิ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
กรรมการ
๑.๔ นายเจริญศักดิ์ บรรพลา
ผอ.กลุ่มบุคลากร
กรรมการ
๑.๕ นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ
ผอ.กลุ่มโยบายและแผน
กรรมการ
๑.๖ นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
๑.๗ นายคณิศร มาตย์ผล
ผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑.๘ นายประยงยุทธ ธีระนันท์
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๑.๙ นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.10 นางกุสุมา แก้วไชยยะ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
กรรมการ
๑.๑1 นางสาวกุลธิดา สนธิมูล
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
๑.๑2 นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
๑.๑3 นางยุวดี ชุมปัญญา//

๒
๑.๑3 นางยุวดี ชุมปัญญา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑4 นางสาวขวัญจิรา พรมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน ดาเนินการ อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะสนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือในการดาเนินงาน จนเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
๒. คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประกอบด้วย
๒.๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑) นายเจริญศักดิ์ บรรพลา
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล
ประธานกรรมการ
2) นางนิภาพร จันทรศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
3) นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัย
นักวิชาการชานาญการ
กรรมการ
4) นางสาววารุณี สารถ้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
5) นางสิริมา ปรีดี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ กรรมการ
6) นางสาวยุวดี วังคีรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
7) นายธเรศ สวนสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ กรรมการ
8) นางกิ่งกาญ เยี่ยมรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
9) นายวีระยุทธ สาระวงษ์
นิติกร
กรรมการ
10) นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
11) นางอัจฉรา โคตรชัย
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เลย เขต ๒
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒ กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
๑) นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ประธานกรรมการ
2) นางกุสุมา แก้วไชยยะ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ ประธานกรรมการ
3) นางสาวกุลธิดา สนธิมูล
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
4) นางณัฐพร เสริมทรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
5) นายฉัตรปกรณ์ นิทัศน์
ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เลย เขต ๒
กรรมการ
6) นางสาวศศิลักษณ์ คาสุข
พนักงานพิมพ์ดีด
กรรมการ
7) นางสาวขวัญจิรา พรมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/หน่วยตรวจสอบภายใน
๑) นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการ
2) นายคณิศร มาตย์ผล
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
3) ว่าที่ร้อยตรีสุนันทา ทาโบราณ นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ กรรมการ
4) นางวนิดา ศรีไตรภพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน กรรมการ
5) นางพิรุณ สีหะวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
6) นางยุรี ศรีสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
7) นางสาวแสนสุข วุทธนู
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
8) นางสาวปัฎสุธีกาญจน์ มูลกองศรี เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กรรมการ
9) นางสุพรรณี //

๓
9) นางสุพรรณี หมอแพทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
10) นางสาวฐิติภรณ์ เจริญพูนผล ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
11) นายกล้าชนะ สอนสุภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
12) นางฐิติมา วันทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ กลุม่ อานวยการ
๑) นายประยงยุทธ ธีระนันท์
ผอ.กลุ่มอานวยการ
ประธานกรรมการ
2) นางมณิภา ป้องศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ กรรมการ
3) นางกฤตยากร วิชาเดช
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นางสาวภรัณยา คลังกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
5) นางสาวกัญญ์ศมน ใฝ่ฝัน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
6) นายปริญญ์ กาญจนรจิต
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กรรมการ
7) นางสาวศิริพร แสงสว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ
8) นายศักดา พิมพ์เสนา
พนักงานธุรการ ระดับ ส4
กรรมการ
9) นายวุฒิชล บุญปัน
พนักงานธุรการ ระดับ ส4
กรรมการ
10) นายวรวุฒิ พรมมี
พนักงานธุรการ ระดับ ส4
กรรมการ
11) นายชัยยงค์ รามศิริ
พนักงานธุรการ ระดับ ส4
กรรมการ
12) นายสมร จิตกล้า
ช่างไฟฟ้า ช4
กรรมการ
13) นายอุทัย ศรียอด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
กรรมการ
14) นายไชยเชษฐ์ คูเมือง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
กรรมการ
15) นางสาวญาณิศา บัวภาศรี
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานทาความสะอาด) กรรมการ
16) นายสมพร ขัติสอน
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
กรรมการ
17) นางวริษฐา ยศพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
กรรมการ
18) นางสาวณัชชา อินปัญญา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๕ กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑) นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประธานกรรมการ
2) นายทนงค์ อนุชน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางสาวศุภนิช เพิ่มพูน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
4) นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
5) นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
6) นางนวลศรี สีแป้
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
7) นางสาวณัฏฐิตตา จันชนะจิตร ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
8) นางกาญจนา เต็มหลวง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑) นายมหิทธา พรหมลิ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ
2) นายสันทวี ศรีเมือง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3) นางสาวทัศนีย์//

๔
3) นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4) นายพานิชย์ ทันตาหะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5) นางนันทนา สาระกิจจานนท์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6) นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7) นางนพลักษณ์ นานวน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8) นางจริยา สุวรรณศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
9) นางสาววนิดา สิมพล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
10) นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
11) นางสาวอริยาภรณ์ ชาภักดี ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
12) นางสาวสุนิสา บุญปัน
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
13) นางยุวดี ชุมปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ผู้อานวยการ(ประธานคณะกรรม) จัดประชุมและเชิญบุคลากรในกลุ่มศึกษาความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขต ๒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระดมความคิดงานเพื่อวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงของปัญหาและเรียงลาดับความสาคัญ
ของความรุนแรงของผลประโยชนทับซ้อนขององค์กร จากมากไปหาน้อย
๒. ทุกกลุ่มนาเสนอความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขต ๒ จากผลการระดมความคิดงานจากวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงของปัญหา
๓. ผู้อานวยการ(ประธานคณะกรรม) ทุกกลุ่มนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาร่วมกัน
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖2
๓. คณะกรรมการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
๓.๑ นายพลชัย ชุมปัญญา
ผอ.สพป.เลย ๒
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายกานนท์ แสนเภา
รอง ผอ.สพป.เลย ๒
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายมหิทธา พรหมลิ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
กรรมการ
๓.๔ นายเจริญศักดิ์ บรรพลา
ผอ.กลุ่มบุคลากร
กรรมการ
๓.๕ นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ
ผอ.กลุ่มโยบายและแผน
กรรมการ
๓.๖ นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
๓.๗ นายคณิศร มาตย์ผล
ผอ. กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๓.๘ นายประยงยุทธ ธีระนันท์
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๓.๙ นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
3.10 นางกุสุมา แก้วไชยยะ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
กรรมการ
3.๑1 นางสาวกุลธิดา สนธิมูล
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มสื่อและเทคโนโลยี กรรมการ
๓.๑2 นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓.๑3 นางยุวดี ชุมปัญญา //

๕
๓.๑3 นางยุวดี ชุมปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑4 นางสาวขวัญจิรา พรมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละกลุ่ม นาเนินการ วิเคราะห์ และสรุป
พร้อมทั้งให้จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
๔. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบด้วย
๔.๑ นางกฤตยากร วิชาเดช
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายปริญญ์ กาญจนรจิต
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
กรรมการ
4.3 นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
๔.4 นางสาวขวัญจิรา พรมใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ บันทึกภาพการจัดประชุมบุคลากรแต่ละกลุ่มในการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขต ๒
๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย
๕.๑ นายกานนท์ แสนเภา
รอง ผอ.สพป.เลย ๒
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
5.3 นางวนิดา ศรีไตรภพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน กรรมการ
5.4 นางสาวปัฎสุธีกาญจน์ มูลกองศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กรรมการ
5.5 นางฐิติมา วันทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ กรรมการ
5.6 นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5.7 นางยุวดี ชุมปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาบัญชี เบิกจ่าย ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณให้เป็นที่เรียบร้อยตามระเบียบของทาง
ราชการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลแก่ทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2

(นายพลชัย ชุมปัญญา)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

