
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
    
 

การดาํเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษา  เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด



 

 
 

 
คํานํา 

 
  การดําเนินกิจกรรมเพื่อขจัดความเสี่ยงในการปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เกิดขึ้นจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1            
ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และไดดําเนินการและกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวน เชิงรุกใน
การปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐ
ที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ได
นี้มากําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกดวย เพื่อบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
 

 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนที่ 1 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทํา
ใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป
ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามกลางผูท่ีจงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทํา
ความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ อีกดวย   
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา  เขต 1 ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน
ทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน ทับซอน  
 
  ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมาย
และพันธ กิจในภาพรวมที่ เกิ ดจาก เปลี่ ยนแปลงของสถานกา รณและ เห ตุการณภายนอกที่ ส งผลต อ 
กลยุทธที่กําหนดไว และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย 
เปาหมายกลยุทธ  โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบ 
ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร  
  2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาํเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงนิ เชน การบริหารการเงินท่ีไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ หรือ
เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และ ไมสอดคลองกับ
ขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํา
รายงานเพ่ือนํามาใชในการบรหิารงบประมาณ และการเงนิดังกลาว  

ร้อยเอ็ด



 

 
 

  4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย
หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญา 
ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัย คือ 
  1) ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุม กํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 
  2) ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน   
   
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ 
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนน้ี จะชวยใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงที่อาจ
เปนเหตุทําให   
  1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประชาชนขาดความเชือ่ถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคาํนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  พรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริต ปดโอกาสการทุจริต 
และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของ
เจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคญัและพบบอยอีกดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา  เขต 1  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง 
 - กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การสรางอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูที่มีสวนเก่ียวของ ซึ่งสงผลทางลบตอผูอ่ืน 
ที่เก่ียวของ 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 - การรับ – จายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จาย / การจัดทําบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจาง และการจางบริการ 
 - การกําหนดคุณลกัษณะวัสดุ ครุภัณฑ การกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาประมูลหรือขายสินคา 
 - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ การจัดหาพัสด ุ
 - การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง 
  - การคัดเลือกบุคคลเขารบัราชการ 
  - การเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
  - การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา การอนุมัติโครงการอันไดประโยชน 
  - การเบิกคาตอบแทน 
  - การใชรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตวั 
   
 3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาทําใหผูปฏิบัติใชโอกาสกระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความนาเชือ่ถือของหนวยงาน 
  
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด



 

 
 

ผลการวิเคราะหความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กําหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   2. การไม่ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค  
   ๔. การไม่ประหยัดการใช้นำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง 
   4. การมาทำงานสายและการใช้เวลาราชการไปทำกิจกรรมส่วนตัว 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะทาํใหทราบวามีความเส่ียงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ลําดับ 

ความเสี่ยง 
1       การเบิกจ่ายงบประมาณไมเปนไปตามระเบียบ  1 5 5 (4) 
2 การไม่ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค  2 5 10 (3) 
3 การไม่ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลาง 3 4 12 (1) 
4 การมาสายและใช้เวลาราชการทำกิจกรรมอื่น   3 4 12 (1) 

 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลาํดับความสําคัญของความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอนสามารถสรุปการวิเคราะหความเสีย่งและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดาน
ผลประโยชนทับซอนได ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคญัของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน จัดลําดับความสําคญัของความเส่ียง 
ลําดับ 4  (ปานกลาง = 10 คะแนน)กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณไมเปนไปตามระเบียบ

การไม่ประหยัดการใช้สาธารณูปโภค  ลําดับ 3  (สูง = 10 คะแนน) 
 ลําดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 
 ลําดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 

 
  
 จากตารางวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 2 ระดับ คือ สูง และปานกลาง โดย
สามารถสรปุขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1 ประจําปงบประมาณ 256๕ มี ดังน้ี 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 
--เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

     เสี่ยงสูง (High) จําเปนตองเรงจัดการความเสีย่ง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได    

ระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง   
ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่ํา (Low)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยเอ็ด

การไม่ประหยัดการใช้นำ้มันเชื้อเพลิงส่วนกลาง
การมาสายและการใช้เวลาราชการทำกิจกรรมส่วนตัวอื่น

-การไม่ประหยัดนำ้มันเชื้อเพลิง
ส่วนกลาง
-การมาสายและใช้เวลาราชการ
ทำกิจกรรมอื่น

-การไม่ประหยัดการใช้สาธาร
ณูปโภค
-การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามระเบียบ



ส่วนท่ี 3 

การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

             แนวทางการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

1. แนวทางการป้องกันการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ ดำเนินการดงันี ้

             1.1 เพิ่มการตรวจสอบหลกัฐานเอกสารประกอบใบสำคัญขอเบิกด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดข้อผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง อีกทัง้ใหเ้จ้าหน้าที่ทุกคนจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานทีส่อดคลอ้งกบัระเบียบ กฎหมาย หนงัสอืสัง่การและแนวทางการทำงานที่ส่วนราชการกำหนด 

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือการปฏิบติังาน และหนงัสือสั่งการที่สามารถดูไดท้นัที่ที่เว็บไวซ ์หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.รอ้ยเอ็ด เขต 1 

 



 

   



        1.2 ใหห้น่วยงานวางแผนบรหิารจดัการเรื่องการยืมเงินราชการมิใหเ้ป็นภาระแก่หน่วยงานจนท าใหก้ารปฏิบติังาน 

ในสว่นอ่ืนไม่ถูกตอ้งเรียบรอ้ยหรืออาจตอ้งขออนมุติัเงินทดรองราชการเพื่อด าเนินการนีก้ารรบัช าระเงินยืมราชการถา้การ 

รบัคืนเป็นใบส าคญัใหอ้อกใบรบัใบส าคญัถา้รบัคืนเป็นเงินสดใหอ้อกใบเสรจ็รบัเงินเป็นหลกัฐานและบนัทกึรายการที่ 

เก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น 

 

   
 

     
 

 



2. แนวทางการปอ้งกนัการไม่ประหยดัการใชส้าธารณปูโภค ด าเนินการดงันี ้

      2.1 ใหท้ าทะเบียนคมุการใชส้าธารณปูโภคส านกังานประจ าเดือนเพื่อบนัทึกและเปรียบเทียบยอดการใช ้

สาธารณปูโภคของทุกเดือนหากพบมีอตัราการใชท้ี่ผิดปกติในเดือนใด ทัง้ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา ใหม้ีการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิเพื่อหาสาเหตแุละแต่งตัง้คณะกรรมการในการตรวจสอบเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. แนวทางการป้องกันการไม่ประหยัดการใช้นำมันเช้ือเพลิงส่วนกลาง ดำเนินการดงันี ้

   3.1 ให้หน่วยงานกำหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันของรถราชการทุกคันไว้เป็นประจำทุกปีเพื่อประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ใช้จริงกรณีทีเ่บิกใช้น้ำมนัเป็นจำนวนมากและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันสงูผิดปกติ
มากไม่สมเหตุผลให้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

 

 

 

 

 



 

4. แนวทางการป้องกันการมาทำงานสายและใช้เวลาราชการไปทำกจิกรรมส่วนตัวอื่น ดำเนินการดงันี ้

               4.1 ช้ีแจงเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทุกคนทั้งจากกจิกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง บันทึกข้อความแจ้ง และให้
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานช้ีแจงระเบียบที่ควบคุมเจ้าหนา้ที่ข้าราชการที่ไมท่ํางานหรือเอาเวลาราชการไปทํางานอื่น
เป็นความผิดวินัยตามมาตรา 82 (5) แห่งพระราชบญัญัติริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการเมื่อผูบ้ังคับบัญชาทราบจะต้องทําการดําเนินการทางวินัยหากผูบ้ังคับบัญชาผู้ใดละเลยหรอืไม่สจุริตก็จะมี
ความผิดตามมาตรา 90 ให้ปฏิบัติตามโดยอย่างเคร่งครัด 

 

 



 

                4.2 การให้ลงเวลามาปฏิบัติงานทุกวัน แยกเปน็รายกลุม่ ณ หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขต และสรปุ
ข้อมูลการมาทำงานเสนอผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตเป็นรายเดือน พร้อมใช้ประกอบเป็นคะแนนการประเมินในการ
พิจารณาความดีความชอบในแต่ละครั้งของการประเมิน 

 

 

 

 

 



 

 



  

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ที่   340 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัตงิาน                                     

     ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

                ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ดำเนินงานตามโครงการแก้ไขความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบ ัต ิงานท ี ่อาจ เก ิดผลประโยชน์ท ับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไดน้ี้มากําหนด
เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดังนี ้

1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
1.1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1    ประธานการมการ 
1.2  นายปริญญา  นวลรักษา  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รองประธานการมการ 

     1.3  นายสุกิจ  กลางสุข  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1    กรรมการ 
     1.4  นางศิริวรรณ  พลเศษ  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  กรรมการ 
     1.5  นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ ์ ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล   กรรมการ 
     1.6  นางเย็นใจ อินทร์งาม  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
     1.7  นางอรวรรณ หงส์พันธ์    ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
     1.8  นางสาวพสิมัย  นันทเสนา   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
     1.9  นางสายพิณ  ประดจุพงษ์เพชร    ผอ.กลุม่บริหารการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
     1.10 นายสุพจน์  บานไธสง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 1.11  พ.จ.ต.พงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า รักษาการ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี   กรรมการ 
 1.12  นายดำริ  จันทรวิภาค  ผอ.กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 
 1.13  นายไกรศักดิ์  ภูศรี    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 1.14  นายสมัย  สลักศิลป ์    ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลฯ     กรรมการ/เลขานุการ 
 1.15 นางยุภาพิน  ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.16 นางสาวนิษชนก   อินอุ่นโชติ      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้ข้อเสนอแนะแนะแนวทางในการดำเนินงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 



2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1 นายปริญญา  นวลรกัษา  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1   ประธานการมการ  
2.2 นายสมัย  สลักศลิป ์  ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลฯ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายรณชัย ศรสีุธัญญาวงศ์  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ    กรรมการ  
2.4 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.5 นางสาวอรจิต อุดมฤทธ์ิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.6 นายประสบชัย ทินบุตร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.7 นายเรืองศิลป ์เห็มชัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.8 นางมณ ีผ่านจงัหาร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.9  นางสาวสัมพันธ์ เอกรกัษา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.10 นางดวงใจ  สังฆะวัน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.11 นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูม ิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.12 นางสาวคณัฐชนน จันทรฟ์้าเลื่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.13 นางวชัราภรณ ์ อุ่นสมยั  นกัวิชาการพสัด ุ    กรรมการ 

2.14 นางอรวรรณ  หงส์พันธ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.15 นางเย็นใจ  อินทร์งาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
2.16 นางสาวสุปราณี สาขี   นักวิชาการพัสด ุ    กรรมการ  
2.17 นางสาวทพิญา ศุภฤกษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
2.18 นางนันทพร  มูลภักดิ ์  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
2.19 นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ  
2.20 นางสาวอารยา รุ่งโรจน์             นกัทรพัยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ  
2.21 นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ  
2.22 พ.จ.ต.พงษ์พันธ์   พันธ์หนองหว้า     นิติกรปฏิบัติการ    กรรมการ 
2.23 นางสาวเพชรรัตน์  วงศ์คุย  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร   กรรมการ  
2.24  นายปิยพัฒน์  ไทยสงคราม  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ  
2.25  นายบุญลักษณ์   รักด่านกลาง   ลูกจ้างช่ัวคราว                                   กรรมการ 
2.26 นางยุภาพิน ทึนหาร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ  

       2.27  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

               มีหน้าที่ วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และวางแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาการประเมนิ
ในปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด 
       ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ให้บังเกิดผลดีแกท่างราชการ  
และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทราบต่อไป 

      สั่ง ณ วันที่  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564                                                                             

                                                          
                                                         (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   


