รายงานการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำร
ป้องกัน กำรทุจ ริต กำรบริ ห ำรงำนที่โ ปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึ ก ษำอ ำนำจเจริ ญ อี ก ด้ ว ย เพื่ อ บรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
ผลกำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำอำนำจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2562 พบว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อำนำจเจริญ ได้กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อ น จำนวน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
1) กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่โปร่งใส 2) กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 3) กำรใช้รถรำชกำรไปใช้ใน
ภำรกิจส่วนตัว 4) เงินทอนจำกกำรจัดประชุม อบรมและสัมมนำ และ 5) กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
ในกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ฯลฯ และกำรจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริ ญได้ดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำร
ดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
โดยได้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงครบทุกประเด็นหลัก อันนำไปสู่องค์กรที่มีควำมโปร่งใส
สร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ
มิถุนำยน 2562
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ส่วนที่ 1
บทนา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนที่ อำจเกิ ด ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น โดยวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ย วกับ กำรปฏิบั ติ งำนที่อ ำจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
ปั จ จั ย และควบคุ ม กระบวนกำรปฏิบั ติ ง ำนเพื่ อ ลดมู ล เหตุ ข องโอกำสที่ จ ะทำให้ เ กิด ควำมเสี ย หำยจำก
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุ ทธ์ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำง
นโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยใน
ขององค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ /บุคลำกร/ควำมเพี ยงพอของข้อ มูล ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรดำเนินโครงกำร
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่
ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณ
ไม่เพี ย งพอ และ ไม่ ส อดคล้ องกับ ขั้ น ตอนกำรดำเนิ นกำร เป็ นต้น เนื่อ งจำกขำดกำรจั ดหำข้อมูล กำร
วิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำรำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และ
กำรเงินดังกล่ำว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน
ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรม
สัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และ
กำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่

บ่ อ ยครั้ ง กำรควบคุ ม ก ำกั บ ดู แลไม่ ทั่ ว ถึ ง และกำรไม่ ป ฏิ บั ติต ำมกฎหมำย ระเบีย บหรื อ ข้ อบั ง คั บ ของ
หน่วยงำน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้ นอย่ำงรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป
ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มี
อำนำจหน้ ำที่ตัดสิ น ใจให้ ญำติพี่น้ อ งหรื อบริษัทที่ตนมีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยได้รับสั มปทำนหรือผลประโยชน์
จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วน
ตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส
ที่จะทำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต
กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บผลประโยชน์ทั บซ้อ นในครั้ง นี้นำเอำควำมเสี่ ยงในด้ ำนต่ ำงๆ
มำดำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ ทรำบถึงควำมเสี่ ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุทำให้
1. กำรปฏิบั ติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท่ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถกำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต
และเพื่อกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจ ริตประพฤติมิชอบ กำรกระทำผิด
วินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.๒ เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
2.๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.๔ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชน

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ
ของควำมเสี่ ยงต่ำงๆ เพื่อประเมิน โอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ ยง และดำเนินกำรวิเครำะห์ และ
จั ด ล ำดั บ ควำมเสี่ ย ง โดยก ำหนดเกณฑ์ ก ำรประเมิ น มำตรฐำนที่ จ ะใช้ ใ นกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิง
พรรณนำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน(บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยพิจ ำรณำ จำกผลคูณของระดับ โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ ยง (Likelihood) กับ ระดับควำมรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)
ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)
ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

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

ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำร
พิจำรณำจัดระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)
โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้
คะแนนระดับ
ความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน
ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงสูง (High)

9-14 คะแนน

ปำนกลำง (Medium)

4–8 คะแนน

ต่ำ (Low)

1–3 คะแนน

มาตรการกาหนด
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง

การแสดง
สีสญ
ั ลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับผลกระทบ(ความรุนแรง)ของความเสี่ยง (Impact)

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกีย่ วกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำที่หรือคู่สมรสเป็นคู่สัญญำ
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม
คือ มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เช่น รถยนต์ส่วนกลำงไปใช้ใน
ภำรกิจส่วนตัว
- กระบวนงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดประชุมสัมมนำ เรียกเงินทอนจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ประชุมสัมมนำ
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรงบประมำณ หรือวัสดุ ครุภัณฑ์ มีกำรเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร
- กำรบริหำรงำนบุคคล ได้แก่ กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของข้ำรำชกำร
- กำรใช้รถรำชกำร
- กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ
- กำรจัดสรรงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ และวัสดุ ครุภัณฑ์
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3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมำณ ไม่มีควำมคุ้มค่ำ
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
อานาจเจริญ ประจาปี พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ กำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จำนวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่โปร่งใส
2. กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
3. กำรใช้รถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจส่วนตัว
4. เงินทอนจำกกำรจัดประชุม อบรมและสัมมนำ
5. กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ฯลฯ และกำร
จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำม
เสี่ยง และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยง
ในระดับใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำร
จัดกำรก่อน
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ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส

1.
2.
3.
4.
5.

กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่โปร่งใส
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของบุคลำกร
กำรใช้รถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจส่วนตัว
เงินทอนกำรประชุม อบรม และสัมมนำ
กำรจัดสรรงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน

3
3
3
3
3

ผล
ระดับ
ลาดับ
กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
4
12
(1)
3
9
(2)
3
9
(3)
3
9
(4)
3
9
(5)

แผนภูมิระดับของความเสี่ยง (Risk Map)
ระดับผลกระทบ(ความรุนแรง)ของความเสี่ยง (Impact)

5
4

(1)

3

(2),(3),
(4),(5)

2
1
1

2

3

4

5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)

จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่โปร่งใส
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของบุคลำกร
กำรใช้รถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจส่วนตัว
เงินทอนกำรจัดประชุม อบรมและสัมมนำ
กำรจัดสรรงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลำดับ ๑(สูง = ๑๒ คะแนน)
ลำดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน)
ลำดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน)
ลำดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน)
ลำดับ ๒ (สูง = ๙ คะแนน)
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จำกตำรำงวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย ง สำมำรถจ ำแนกระดั บ ควำมเสี่ ย ง 1 ระดั บ ได้ แ ก่ เสี่ ย งสู ง
โดยสำมำรถสรุป ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญประจำปีงบประมำณ 2562 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)

ปำนกลำง (Medium)
ต่ำ (Low)

มาตรการกาหนด
-

ปัจจัยความเสี่ยง
-

จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
- คู่สมรสหรือเครือญำติของ
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพื่อให้อยู่ เจ้ำหน้ำที่เป็นคู่สัญญำในกำรจัดซื้อ
ในระดับที่ยอมรับได้
จัดจ้ำง
-กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบไม่
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
-กำรใช้รถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจ
ส่วนตัวในห้วงเวลำเดียวกันในกำร
ไปรำชกำร
-กำรจัดประชุม อบรม สัมมนำไม่
คุ้มค่ำและไม่มีประสิทธิผล
-กำรจัดสรรงบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเรียนเอื้อประโยชน์
แก่พวกพ้อง
-

-
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

1. คู่สมรสหรือเครือ
ญำติของเจ้ำหน้ำที่
เป็นคู่สญ
ั ญำในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง

3

4

12

2. กำรใช้อำนำจ
หน้ำที่ในกำร
พิจำรณำควำมดี
ควำมชอบไม่เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์

3

3

9

3. กำรใช้รถรำชกำร 3
ไปใช้ในภำรกิจ
ส่วนตัวในห้วงเวลำ
เดียวกันในกำรไป
รำชกำร

3

9

ระยะเวลาดาเนินการ
มาตรการจัดการความเสี่ยง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62 62 62 62 62 62

ผูร้ ับผิดชอบ

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง จัดทำรำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำย
ไตรมำสและเสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุก
ครั้ง
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
พัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
รับรองถึงควำมไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้
ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด
1. จัดทำข้อตกลงในกำรปฏิบตั ิงำนระหว่ำง
ผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
2.สร้ำงควำมเข้ำใจในแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
3.เปิดเผยผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
4.เปิดโอกำสให้ผรู้ ับกำรประเมินโต้แย้งผลกำรประเมินได้

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์

กำหนดมำตรกำรกำรใช้รถรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญให้ผู้เกี่ยวข้องให้
ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถ
รำชกำร พ.ศ.2523 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่ำง
เคร่งครัด

กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล
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โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

4.กำรจัดประชุม
อบรม สัมมนำไม่
คุ้มค่ำและไม่มี
ประสิทธิผล

3

3

9

5.กำรจัด
งบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรเรียน
เอื้อประโยชน์แก่
พวกพ้อง

3

3

9

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ผูร้ ับผิดชอบ
ม.ค.
62

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติ
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกร ให้ปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนและค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร
สำหรับหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
1. จัดทำเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงของสถำนศึกษำในสังกัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจำกทุกภำคส่วนร่วม
พิจำรณำในกำรจัดสรรประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน
หรืออำคำรประกอบ รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย. พ.ค.
62 62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62
กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์

ส่วนที่ 3
การดาเนินการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระยะไตรมาสที่ 2 – 3)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ ได้จัดทำแผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมประเด็นหลัก จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่โปร่งใส
2. กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
3. กำรใช้รถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจส่วนตัว
4. เงินทอนจำกกำรจัดประชุม อบรมและสัมมนำ
5. กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ฯลฯ และกำรจัดสรรวัสดุ
ครุภัณฑ์
กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 (ระยะไตรมำสที่ 2 – 3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ ได้ดำเนินกำรกิจกรรม
ตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยง ดังนี้
1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่โปร่งใส ปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยง คือ คู่สมรสหรือเครือญำติของเจ้ำหน้ำที่
เป็นคู่สัญญำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ดำเนินกำร ดังนี้
1.1 ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดทำรำยงำน
สรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำสและเสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง
1.2 ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรองถึงควำมไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1.3 ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง อย่ำงเคร่งครัด
ผลกำรดำเนินงำน พบว่ำไม่พบคู่สมรสหรือเครือญำติของเจ้ำหน้ำที่เป็นคู่สัญญำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่อย่ำง
ใด
2. กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยง คือ กำรใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ดำเนินกำร ดังนี้
2.1 กำรจัดทำข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
2.2 สร้ำงควำมเข้ำใจในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลง เพื่อสรุปนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชำ
2.4 ผู้บังคับบัญชำนำผลกำรประเมินรำชกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
อำนำจเจริญ (กศจ.อำนำจเจริญ) เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
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2.5 ศึกษำธิกำรจังหวัดอำนำจเจริญ ในฐำนะผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.6 เปิดเผยผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
2.7 เปิดโอกำสให้ผู้รับกำรประเมินโต้แย้งผลกำรประเมินได้
ผลกำรดำเนินงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ ได้ดำเนินกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 เมษำยน 2562 ตำมคู่มือกำรดำเนินกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำม
ประกำศแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำง
ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ
3. กำรใช้รถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจส่วนตัว ปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยง คือ กำรใช้รถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจ
ส่วนตัวในห้วงเวลำเดียวกันในกำรไปรำชกำร กำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ดำเนินกำร ดังนี้
3.1 กำหนดมำตรกำรกำรใช้รถรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญให้
ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่ำง
เคร่งครัด
3.2 จัดทำคู่มือกำรขอใช้รถรำชกำร(ส่วนกลำง) เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
3.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ควบคุมกำรใช้รถรำชกำร ตรวจสอบกำรบันทึกกำรใช้รถรำชกำรตำมแบบ
รำยงำนที่พนักงำนขับรถบันทึกหลังจำกเสร็จสิ้นภำรกิจ
ผลกำรดำเนินกำร เจ้ำหน้ำที่ทุกคนได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรใช้รถรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอำนำจเจริญ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม พนักงำนขับรถมีกำรบันทึกกำรใช้รถรำชกำรหลังเสร็จสิ้นภำรกิจทำให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ควบคุมกำรใช้รถ
รำชกำร ตรวจสอบได้เป็นปัจจุบันและไม่พบกำรนำรถรำชกำรไปใช้ในภำรกิจส่วนตัวแต่อย่ำงใด
4. เงินทอนจำกกำรจัดประชุม อบรมและสัมมนำ ปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยง คือ กำรจัดประชุม อบรม
สัมมนำไม่คุ้มค่ำและไม่มีประสิทธิผล กำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ดำเนินกำร ดังนี้
4.1 ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยกำรเงินและ
กำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด
4.2 ควบคุม กำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนและค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำรสำหรับหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
4.3 ทุกโครงกำร/กิจกรรมต้องได้รับกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำจำกกลุ่มนโยบำยและแผนก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำอนุมัติให้ดำเนินกำร ภำยใต้มำตรกำรประหยัดของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อำนำจเจริญ
ผลกำรดำเนินกำร กำรจัดประชุมสัมมนำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร หรือกำรอบรมต่ำงๆ เกิดควำมควำม
คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตำมเป้ำประสงค์ทุกประกำร
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5. กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ฯลฯ และกำรจัดสรรวัสดุ
ครุภัณฑ์ ปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยง คือ กำรจัดงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง กำร
จัดกำรควำมเสี่ยงได้ดำเนินกำร ดังนี้
5.1 จัดทำเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงของสถำนศึกษำในสังกัด
5.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรร
งบประมำณ โดยให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมกำร
5.3 คณะกรรมกำรจัดสรรประมำณ วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณและ
เกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพำะงบประมำณหมวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง
5.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ แจ้งผลกำรพิจำรณำกำรจัดสรร
งบประมำณให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนทรำบทำงเวปไซต์
ผลกำรดำเนินงำน สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำด
แคลน อย่ำงทั่วถึง

ภาคผนวก

คณะทางานจัดทารายงานการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
------------------ที่ปรึกษา
1. นำยธนัญชัย สำยสุด
2. นำยจรณเดช บุปผำชำติ
3. นำยสมโภชน์ เศรษฐำวงศ์
4. นำยอำนำจ โพธำทอง

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ

คณะทางาน
1. ว่ำที่ ร.ต.วิชชำกร วงศ์จริยะกรณ์
2. นำยทรงวุฒิ มีศิริ
3. นำงประกำย กองทอง
4. นำยณิรุจฒ์ สนั่นเมือง
5. นำงบุญเปรียบ สนั่นเมือง
6. นำงนิภำพร ไพรสณฑ์
7. นำงสำววิภำ ลีลัครำนนท์
8. นำงสำววิลัยวรรณ ศุภชำติ
9. นำยวิษณุ เพชรพิมพ์
10. นำงวัชรำภรณ์ จิตรมำศ
11. นำงระพีพร เกิดกลำง
12. นำงสำวเพชรรัตน์ แก้วหล่อ
13. นำงพิณทอง ปำรดิษฐ
14. นำงสำวประภำกมล ขันทุปัทม์

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอำนำจเจริญ
ผู้อำนวยกำรุล่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
----------------------------

