
 



ค าน า 

                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา           
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ด าเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง  ประกอบด้วย   

           1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต   
          2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต   
          3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต   

          เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์  เขต 2 จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดย
วิเคราะห์   ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of  Sponsoring Organizationsof the Tread way Commission) เพ่ือก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วน  เชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการ 
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–2564) พร้อมรายงานผลการด าเนินการ   เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการด าเนินงานต่อไป และจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและน าไปเป็นแบบอย่างได้  
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นกาแสวงหา

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
                 ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า
ความผิด  ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่
การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ( Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็น บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way  Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนการวิเคราะห์
ความเสี่ยง หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ โอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์             
ทับซ้อน  

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  
                1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่                 
ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย
กลยุทธ์โครงสร้าง องค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร  
                2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือ ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
               3. ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์
หรือ  เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับ ขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการ
ควบคุมและการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่
ทันสมัยหรือ ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

             สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
               1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและ 
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง  การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น  
              2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
              ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท กนั้น อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ   ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง                   
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึง
เกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  การวิเคราะห์  
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง   ที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ 
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือ น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา                   
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the  Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์  เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  
           1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ  
           2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม      
           ๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด 
มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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                 พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต  และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

2. วัตถุประสงค ์ 
                  1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
                 2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
                  3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่าง ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  
                 4. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน  
                5. เพ่ือก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานทุกระดับของ              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ 
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้  ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ               
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสเกิด ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4  สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2  น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร)  

ระดับ โอกาสเกิด ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  

4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  

2  น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  

1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

ระดับของความเสี่ยง ( Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ( Impact) ของ ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
ดังนี้  
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1  ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน 

2  ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน 

3  ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน 

4  ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน 
(Impact)  และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact) 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) 
 ใช้เกณฑ์ใน การ จัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ                 
ความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ ์

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

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม  

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แต่มี  
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง  

ต่ า (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว  
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

กระบวนการการด าเนินการการการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment 
     for Conflict of Interest) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Risk Assessment for Conflict of Interest) 
           2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  
           3. ด าเนินการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒  
           4. ด าเนินการก าหนดมาตรการการป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
          5. ปฏิบัติและด าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  
           6. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ปีงบประมาณ 256๕ 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ( Risk Assessment for Conflict of Interest) ได้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ 256๕ พบกระบวนงานที่เข้าข่ายโอกาสเสี่ยงต่อ
การทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 
๒. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๓. การใช้รถยนต์ราชการ อาจใช้รถยนต์ราชการเพ่ือ ประโยชน์ส่วนตนร่วมกับประโยชน์ราชการ        

การประเมินผลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ด าเนินการป้องกันอย่างเหมาะสม 
1. ท าให้ราชการเกิดความเสียหายและสูญเสียงบประมาณโดยไม่จ าเป็น 
2. เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
3. ท าให้การบริหารจัดการของส านักงานไม่มีประสิทธิภาพ เสื่อมเสียชื่อเสียงและไม่มีความน่าเชื่อถือ

ต่อผู้รับบริการ 
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แนวทางการด าเนินการป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต ๒  ได้มีแนวทางการด าเนินการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ปี งบประมาณ 
2565  ในการด าเนินการป้องกันกระบวนงานที่เข้าข่ายโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนดังนี้ 
           1. การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
               1.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในส านักงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของบุคลากรของส านักงานให้มีความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนใน  
การปฏิบัติราชการ 
               1.2 เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในส านักงานทุกคน 
               1.3 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี 
          2. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
             2.1 ประกาศมาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้ทราบ  
โดยทั่วกัน เช่น มาตรการการรับสินบน มาตรการการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖5 
            2.2 การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
            2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
            2.4 จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์  เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ได้มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบกระบวนงานที่เข้าข่ายโอกาสเสี่ยง 
ต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 
๒. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๓. การใช้รถยนต์ราชการ อาจใช้รถยนต์ราชการเพ่ือ ประโยชน์ส่วนตนร่วมกับประโยชน์ราชการ       
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

 (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการ
ก่อน 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ ปานกลาง  โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
           ปานกลาง 
           (Medium) 

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม  
ความเสี่ยง 

-การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลา
ราชการ 
-การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-การใช้รถยนต์ราชการ อาจใช้
รถยนต์ราชการเพ่ือ ประโยชน์ส่วน
ตนร่วมกับประโยชน์ราชการ      
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที ่จะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การปฏิบัติงาน
ไม่เต็มตามเวลา
ราชการ 

4 2 8 ๑.ควบคุม ก ากับดูและให้ข้าราชการ 
และบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ 
ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ  
2.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเต็มตาม 
ศักยภาพในเวลาราชการ  
3.สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติ 
ราชการให้เต็มศักยภาพ  
4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน 
องค์กร  
5.แนวปฏิบัติในการท างานของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  
6.บุคลากรทุกคนจัดท าบันทึกการ 
ปฏิบัติงาน 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจัยที ่จะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. การปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นไปตาม 
ขั้นตอนและ 
ระเบียบที่เก่ียว 
ข้อง 

3 2 6 1.ให้ข้าราชการ และบุคลากรจัดท าคู่มือ 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกงานและ 
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอน
อย่าง เคร่งครัด  
2.เผยแพร่ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานที ่
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน โดยแจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
ทราบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเร่ืองของการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ  
3. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ 
และบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด
อย่าง สม่ าเสมอ  
4.เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ 
เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
แก่ข้าราชการและบุคลากรในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์  เขต  ๒ 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจัยที ่จะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

๓.  การใช้รถยนต์
ราชการเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตน 
ร่วมกับประโยชน์ 
ทางราชการ 

2 2 4 1.แต่งตั้งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
2.จัดระบบการ ขอใช้รถ การควบคุม 
ระยะทาง 
3. ก ากับ ติดตาม เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ  
ก าชับพนักงานขับรถ/ผู้ขอใช้รถปฏิบัติ  
ตามระเบียบ  
4. เก็บกุญแจไว้ที่ส่วนกลาง 

         กลุ่มท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

             การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ในการ
จัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 256๕ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ด าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้  
             1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  ด าเนินโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี จิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เสริมสร้างจิตส านึกให้ บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
              2. จัดท าประกาศมาตรการ จ านวน 7 มาตรการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสใน 
หน่วยงาน ได้แก่ ประกอบด้วย  
                   1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
                   2) มาตรการผู้มีส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน   
                   3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
                   4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
                   5) มาตรการ ป้องกันการรับสินบน  
                   6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
                   7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

               3. เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  ปฏิบัติงานตามคู่มือ
และ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการบริการ ในแต่ละภารกิจงาน  
               4. จากการสังเกตพฤติกรรมและการพบปะพูดคุย พบว่าเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังในการที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
เช่น  ไม่ชาร์จแบตโทรศัพท์ของตนเองในที่ท างาน ไม่น าวัสดุของส านักงานไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

----------------------------------------------------------- 
 

   ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒  ได้จัดดั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการข้ึน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เพ่ือให้บริการประชาชนด้านข้อมูล
ข่าวสาร  สามารถคันคว้า   ตรวจสอบการด าเนินงานไต้อย่างโปร่งใส  มีโอกาสในการรับข้อมูล สามารถแสดงความ
คิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องกับความเป็นจริง  
 

เพ่ือให้การบริการ การจัดระบบ  การขอ การอนุญาต และการบริการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย รวดเร็ว และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในการรับรอง  
สิทธิของประชาชน  ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ จึงก าหนดมาตรการ  
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
   ๑. มีคณะกรรมการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  คณะกรรมการก ากับดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลเผยแพรในเว็บไซต์  
ของส านักงาน คณะกรรมการก ากับ ติดตาม มาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน  
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
.    ๒. ลักษณะ ประเภทข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
       ๑) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ และผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ปัจจุบัน) 
       ๒) นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ๓) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

    ๔) รายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ า 
    ๕) ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

       ๖) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 
       ๗) มาตรฐานและชั้นตอนการให้บริการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ๘) ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจหลักที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

        ๙) ข้อมูลข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ 
   ๓. วิธีการ ขั้นตอน ในการเผยแพร่ข้อมูล 

    ขั้นตอนที่ ๑   กลุ่มงานในสังกัดแจ้งความประสงค์รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ โดยกรอก 
แบบฟอร์มตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้ 
 
 
               /ขั้นตอนที่ ๒... 
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       ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  พิจารณาอนุมัติในการเผยแพร่ข้อมูล ด าเนินการบันทึกรายละเอียดเนื้อหา 
ข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่พร้อมทั้งรูปภาพประกอบ  ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและไม่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ขั้นตอนที่ ๓  ผู้ดูและระบบ (Admin)   ด าเนินการตรวจสอบ และอนุญาตการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารบนเว็บไซต์ https://www.kalasin2.go.th/web รายงานผลการด าเนินการเผยแพรให้ผู้แจ้ง 
     ขั้นตอนที่ ๔  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

๔. ผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะต้องด าเนินการตามแบบฟอร์ม 
การขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าวลงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
   คณะกรรมการผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลเผยแพรใ่นเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
   ๑ . นายพิชญ์  เวียงสีมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่  
      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                 และการสื่อสาร  
  เจ้าหน้าที่จงข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มการกิจภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

กลุ่มอ านวยการ 
๑. นางนันทิรา  เมตตา   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๒. นางสาววีรณา  ละครมูล   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๑. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๒. นายชุมพล  ภูครองตา   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. นายประดิษฐ์  สีเล   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นางสาวธัญลักษณ์  ภูสง่า  นักทรัพยากรช านาญการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
๑. นางสว่างจิตร  คงแสนค า  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๒. นางสาวรัตชะนก  สุราฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                                           การจัดการศึกษา 
๒. นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๑. นางทิชากร  ชอบหาญ   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๒. นายไกรสิทธิ์  ค าประชุม  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 

                                                                                                 /กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล... 

https://www.kalasin2.go.th/web
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. นายพิชญ์  เวียงสีมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                 และการสื่อสาร  

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ๑. นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

               ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๒. นางจันทร์จีรา สุวรรณแสง  พนักงานราชการ  

กลุ่มกฎหมายและคดี 
๑. ส.ต.ท.สุทธิศักดิ์  เทียงค า   นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                       
   ๒. นายวิทยา  กองวงษา        นิติกรช านาญการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑. นางสาวศิริลักษณ์  สีสัน    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่  

                                                    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม มาตรการ กลไก หรือระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประณมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
๑. นางนันทิรา  เมตตา   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๒. นางสาววีรณา  ละครมูล  นักจัดการงานทั่วไป 
๓. นางณัฎฐานุช  ทองภู   เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 

 

ที่อยู่ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูล 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร o๘๙ ๘๔๙ ๗๙๑๒ อี่เมล์ : ptt2520@gmail.com  
๕. การเผยแพร่ข้อมูลส าคัญ ที่เก่ียวกับ กฎระเบียบ มาตรการ ข้อมูลต้านการเงิน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับการอนุมัติ หรือการรับรองเอกสาร จากผู้บริหาร  
ของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเอกสารดังกล่าวด้วย 
 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๒  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                             
 

(นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 
                        ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
เรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
....................................................... 

  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนด
ในหมวดที่ ๒ มาตราที่ ๘ วรรค ๓ และ วรรค ๔ มีสาระส าคัญว่า ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับจากภารกิจนั้น ในกรณี 
ที่ภารกิจใดมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชนโดยรวม เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมต่อการตัดสินใจของส่วนราชการในเรื่องที่ส่งผลกระทบ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง ตลอดจนการปรับขั้นตอนกระบวนการให้บริการสาธารณะเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชนในฐานะประชาชน ผู้รับบริการ หรือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดมาตรการเพื่อสร้างการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 2 เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง 1 ของหน่วยงาน โดยน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง 
ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
อย่างอิสระและเป็นระบบ โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบายการตัดสินใจ และพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบายการวางแผน
งานโครงการ และวิธีการท างาน โดยมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจ
ร่วมกับภาคประชาชน 

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทเป็นหุ้นส่วน เป็นภาคี ในการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยงานรัฐ 

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานภาครัฐ 
๖. ก าหนดช่องทางที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่อรับฟังประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สามารถน าเสนอความคิดเห็นถึงหน่วยงาน 
๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ก าหนดกลุ่มภารกิจให้ประชาชน 

หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม และก าหนดวิธีการ ขั้นตอน ในการด าเนินงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   10  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
    
 

(นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  



      
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒ 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
........................................................................................................ 

  ด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้อง
กับหลักการดังต่อไปนี้ (๑) คุ้มค่า (๒) โปร่งใส (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๔) ตรวจสอบไต้ เพ่ือให้การ
จัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับหลักข้อ (๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดย
เปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 
   เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล จึงก าหนด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์  เขต ๒ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖0 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์  เขต ๒ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการบันทีกรายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.6๕๖0 โ ดยด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic GovernmentProcurement ; e-GP) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนดแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
                     (๑) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
                     (๒) ท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
                     (๓) ด าเนินการจัดหา 
                     (4) ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง 
                     (5) การท าสัญญา 
                     (๖) การบริหารสัญญา 
                     (๗) การควบคุมและการจ าหน่าย 
                                                                                                     /๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่... 



                                                                 - 2 - 
                     3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้  ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
                     ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒ ซ่ึง
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
                     5. ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒ และ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิด
ทางวินัย 
                     ๖. ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการต่าง ๆ และ
รายงานผลการด าเนินการตามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

       ประกาศ ณ วันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
(นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 

                      ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 



 

 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

--------------------------------------- 
  ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๑ (พ.ศ.  ๒๕๖๐ -พ.ศ.
2564) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต่อต้านการทุจริต โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์และเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การประรมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  

                 เพ่ือให้การด าเนิ นงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง 
ก าหนดมาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอ บให้บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
                  ๑. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ต้องถือปฏิบัติตา ม
ประกาศนี้ โดยเคร่งครัด 
                   ๒. บุคลากรผูใ้ดพบเห็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ กระท าการที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุนต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 
                   ๓. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานตามข้อ ๒ ให้รีบด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ทั้งทางวินัย 
แพ่ง และ อาญา อย่างเคร่งครัด  
                   ๔. บุคลากรต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลเละพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับ
การทุจริต และประพฤติมิชอบแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนหรือ
คณะกรรมสอบสวน 
                   ๕.  ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องปกปิดชื่อผู้แจ้งเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและผู้ที่ให้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง ไว้เป็นความสับสนและให้มีการคุ้มครองไม่ให้ได้รับภัย  
                   ๖. การการปกบิด ช่อนเรน้ หรือท าลายข้อมูลและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง โดยมีเจตนาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบให้พ้นจากความผิด เป็นความผิดวินัย  
                   ๗. การจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติใน “คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน” ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

                  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑9  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
                                                  (นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 
                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 



      
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

เรื่อง การก าหนดมาตรการ กลไก การป้องกันการเรียกรับสินบนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
................................................................................................. 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ก าหนดมาตรการ 
กลไก และระบบในการป้องกันการเรียกรับสิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เกี่ยวกับ ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง การรับของขวัญ 
ในโอกาสต่าง ค่ารับรองท่ีเป็นค่าใช้จ่าย สุ่มเสี่ยง การเรี่ยไร การรับแป๊ะเจี๊ย (รับฝากนักเรียน) โดยได้ก าหนด 
มาตรการขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการวัดระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการปฏิบัติงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เพ่ือให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๗b โรงเรียน ๖ สาขา ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ดูแลและรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ๓ ระดับ 
คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กนักเรียนเป็นส าคัญ อีกทั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการ 
เพ่ือก าหนด มาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการเรียกรับสินบน ของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เกี่ยวกับ ผู้เสนองานในการจัดซื้อ 
จัดจ้างการรับของขวัญในโอกาสต่างๆ ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง การเรี่ยไร การรับแป๊ะเจี๊ย (รับฝาก  
นักเรียน) โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
                     1. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ขุมชน และโรงเรียนในสังกัด 
  ๒. เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน 
  ๓. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
                    4. ไม่ท าให้เกิดการสร้างขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  ๕. เพ่ือให้มีการปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์ในการให้บริการ  
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ๖. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ 
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
                     7. เพ่ือให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
                /แนวทางการปฏิบัติ... 
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แนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันการรับสินบนมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    ๑. การก าหนดมาตรการ กลไก แนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ 
งานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ความเกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งอาจจะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ 
การเงินและบัญชี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษา ที่ดูแล ก ากับ ติดตามของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หรือข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
หรือโรงเรียนในสังกัดกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง หมายความรวมถึง 
                     (1) เป็นคู่สมรสหรือคู่หมั้นของผู้เสนองาน 
  (๒) เป็นญาติของผู้เสนองาน คือ เป็นบุพการี ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ พ่ีน้องหรือ 
ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งานนับได้เพียงสองชั้น  
  (๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยขอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้แทน หรือตัวแทนของผู้เสนองาน  
  (๔) เป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของผู้เสนองาน 
  (๕) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าเป็นผู้เสนอ 
งานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
  (๖) เป็นกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑ - ๕ ซึ่งมีสภาพร้ายแรง 
อันอาจท าให้การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเป็นการท าให้ผู้เสนองานได้เปรียบ 
โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑ ห้ามมีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน 
ที่บุคลากรผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ  
ด าเนินคดี 
  ๑.๒ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพ่ือตรวจสอบ 
ความเกี่ยวข้องของบุคลากรกับผู้เสนองาน 
  ๑.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
จะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในครั้งนั้นมีได้ 
  ๑.๔ เมื่อผลการตรวจสอบตาม ข้อ ๑.๓ หรือผู้เสนองานคัดค้านว่าข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานรายอื่น ให้บุคลากรผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อน  
และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งต่อไป 
  ๑.๕ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานใน ข้อ ๑.๔ ให้รีบสั่งการเพื่อประโยชน์ 
แห่งความยุติธรรม และเพ่ือปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางราชการ 
        /แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ... 
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แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในการเบิกจ่ายงบประมาณของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ ต้องเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆให้เป็นไปตาม กฎหมายในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภท
ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
  ๒. การก าหนดมาตรการ กลไก แนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับ 
การรับของขวัญในโอกาสต่างๆ 
  ๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ต้องไม่อาศัยอ านาจหน้าที่รับหรือให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
เพ่ือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว รับ หรือให้ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ๒.๓ กรณีมีความจ าเป็นที่จะต้องรับ หรือต้องให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพ่ือเป็นการรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  
บุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ 
กฎหมายระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องแล้ว โดยสิ่งของ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นจะต้องมีมูลค่าแต่ละโอกาส  
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๒.๔ การให้ของขวัญ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ตามข้อ ๒.๓ หากเสี่ยง 
ต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหรือในอนาคตจะกระท ามิได้  
  ๒.๕ เพ่ือเป็นการป้องกันฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมาตรการต่าง ๆ และเป็นการ 
เสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดี 
แทนการให้ของขวัญ 
  ๓. การก าหนดมาตรการ กลไก แนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง 
กับค่ารับรองท่ีเป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง 
  ซึ่งการเลี้ยงรับรองเพ่ือการต้อนรับในหน่วยงานราชการ เป็นการแสดงมารยาทที่แสดงความ
เคารพต่อกัน แต่จะต้องมีความเหมาะสมและไม่มีเจตนาโน้มน้าวเพ่ือประโยชน์ต่อการกระท าใด ๆ  อันเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือหน่วยงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบยอยู่ในรูปของ 
สินค้า บริการ อาหารและเครื่องดื่ม การใช้ยานพาหนะหรือท่ีพักตากอากาศ บัตร 
ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การขนส่ง สิ่งที่เปรียบเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรก านัล ส่วนลด 
รางวัล การให้ความอนุเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้ก าหนดมาตรการดังนี้ 
 
        /3.๑ ข้าราชการครูและบุคลากร... 
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  ๓.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ต้องไม่อาศัยอ านาจ หน้าที่ รับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ค่ารับรอง 
ที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ตามกฎหมาย  
  ๓.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว รับหรือให้ของขวัญ 
ทรัพย์สิน ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
  ๓.๓ กรณีมีความจ าเป็นที่จะต้องรับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่าย  
สุ่มเสี่ยง หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพ่ือเป็นการรักษาไมตรี  
มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับ ของขวัญ ของก านัล ทรัพย์สิน ค่ารับรอง  
ที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง หรือประโยชน์อื่นใดนั้น จะต้องมีมูลค่าแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๓.๔ การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง หรือ 
ประโยชน์อื่นใด ตามข้อ ๓ หากสี่ยงต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหรือในอนาคตจะกระท า  
มิได้  
  ๓.๕ เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่าง ๆ  
และเป็นการเสริมสร้างทัศนคดีในการประหยัด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ควรใช้บัตรอวยพรแทนการให้ของขวัญที่มีมูลค่าสูงเกิน 
ความจ าเป็น 
  ๔. การก าหนดมาตรการ กลไก แนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้อง 
กับการเรี่ยไร  
  ๔.๑ ห้ามมีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ จัดให้มีการเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 
พ.ศ. ๒๔๘๗ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๔.๒ ห้ามใช้ หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ราชการปรากฏในการเรี่ยไร 
  ๔.๓ ห้ามใช้อ านาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ขอร้อง  
บังคับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนใด ช่วยท าการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ  
  ๔.๔ ห้ามเรี่ยไร เพื่อซื้อของขวัญ ของฝาก ของอภินันทนาการ การเลี้ยงรับรอง ให้แก่  
ข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสต่างๆ 
  ๔.๕ ห้ามใช้สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ทรัพยากรของรัฐในการเรี่ยไร 
 
        /๕. การก าหนดมาตรการ 
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  ๕. การก าหนดมาตรการ กลไก แนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องกับ 
การเข้าเรียนในสถานศึกษา การรับแบ๊ะเจี๊ย (รับฝากนักเรียน) 
    ๕.๑ สถานศึกษา หรือสมาคมที่เก่ียวข้องและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถานศึกษา 
จะเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือรับบริจาค ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน  
ในสถานศึกษามิได้ โดยให้ถือว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการเรียกรับสินบน ซึ่งจะมีความผิดตามประมวล 
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช 
    ๕.๒ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ก าแพงเพชร เขต ๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการเรียนรับสินบน เพ่ือเป็นการ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการเรียกรับสินบน เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ นี้ ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนอาจถูกด าเนินการทางวินัย ทางละเมิด และถูกด าเนินคดีทางอาญา ตาม
ควรแต่กรณี 
  ประกาศ ณ ๑2 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

              
  (นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

 

 



 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
....................................................... 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐและหน่วยงานสามารถน าผลการประเมินเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน 
และด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงาน ที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต ๒ จึงก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาในงานนั้น 

๒. การบริหารงานบุคคล บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต ๒ 
ต้องปฏิบัติตามมาตรป้องกันการทุจริตของการสรรหาข้าราชการทุกต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต ๒ 

๓. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต ๒ มิให้ใช้ต าแหนง่หน้าที่เป็น
การให้คุณให้โทษแก่บุคคลใดด้วยความไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ 

๔. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต ๒ ห้ามมิให้รับทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือการรับโดย 
ธรรมจรรยา 

๕. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต ๒ ไม่น าทรัพย์สินของราชการ
ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน หรือน าไปหาผลประโยชน์อื่นใด 
   ๖. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต ๒ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

๗. ส่งเสริมค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต ๒ 

๘. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต ๒ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

ประกาศ ณ วันที่   10  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
    
 

(นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  

 



 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต ๒ 
เรื่อง   มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจ 

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
…………………………………… 

           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริม ธรรมำภิบำล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศด้ำนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙) และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560-
2564) จังได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริตส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและเพื่อเป็นกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสเป็นธรรม ปรำศจำก กำรแทรกแซง
ใดๆ ที่ท ำให้ขำดควำมเป็นกลำง รักษำไว้ซึ่งประโยชน์ส่วนรวม และมีเหตุผลในกำรใช้ดุลพินิจที่เหมำะสม
ตรวจสอบได้ จึงเห็นควรก ำหนดมำตรกำรใช้ดุลพินิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ให้เป็นตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. กรอบการลดใช้ดุลพินิจ 
         กรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำรลดกำรใช้ดุลพินิจของบุคคลให้ครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้  
        1.1 กำรลดใช้ดุลพินิจในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก 
             1.1.1 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ก ำกับดู แล และติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตลอดจนกำร 
ใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มำตรฐำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน และ
ข้ันตอนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด  
             1.1.2 หำกพบว่ำในภำรกิจใด ยังไม่มีมำตรฐำน/คู่มือกำรปฏิบัตงิำน  หรือมำตรฐำนน้ัน ๆ  
ไม่ทันสมัย หรือไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัตงิำน หรือ อำจก่อให้เกิดกำรใช้ดุลพินิจที่อำจน ำมำซึ่งควำมไม่โปร่งใส  
เป็นธรรมและมีประสิทธิภำพให้ผูบ้ังคับบัญชำของหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักและ/หรอืผูป้ฏิบัติตำมำคู่มือเสมอ
เพื่อทบทวนมำตรฐำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
        1.2 กำรลดใช้ดุลพินิจในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒  
              1.2.1 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับช้ัน ก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตลอดจนกำร
ใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัด
จ้ำง กำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ 
อย่ำงเคร่งครัด 
              1.2.2 กรณีกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงโดยวงเงินเลก็น้อยที่ด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้
เจ้ำหน้ำที่พสัดุพิจำรณำโดยสบืรำคำจำกท้องตลำดและเลือกรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด  
 



               1.2.3 กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยคณะกรรมกำร หำกทรำบว่ำผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญำเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรคนหนึ่งคนใด ให้รำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบเพื่อ
พิจำรณำควำมเหมำะสม/จ ำเป็นในกำรทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมกำรและห้ำมมิให้เข้ำร่วมประชุม 
หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นข้อเสนอ หรือ คู่สัญญำนั้น หรือ กรณีจ ำ เป็นต้องมีกำรช้ีแจงในบำงเรื่อง 
เมื่อได้ช้ีแจงและตอบข้อซักถำมแล้วจะต้องออกจำกที่ประชุม   
                1.2.4 กรณีกำรตรวจรับงำน ให้ตรวจรับภำยในกรอบระยะเวลำของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำกไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ให้แจ้งเหตุผลให้หัวหน้ำหน่วยงำนทรำบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป  
                1.2.5 กรณีกำรยืมใช้ทรัพย์สินของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ 
ให้กลุ่มอ ำนวยกำร หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องท ำทะเบียนกำรยืม-คืน และตรวจสอบรำยงำนผลต่อผูบ้ังคับบญัชำ
เป็นประจ ำอย่ำงเคร่งครัด  
                1.2.6 มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือประจ ำปี ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
ควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ ให้ถูกต้อง และโปร่งใส 
          1.3 กำรลดใช้ดุลพินิจในกำรบริหำรงำนบุคคล 
                1.3.1 ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับข้ัน ก ำกับ ดูแล และติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตลอดจน
กำรใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชำในงำนบริหำรงำนบุคคล ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบกำรใช้ดุลพนิจิ
ของผู้ใต้บังคับบัญชำในงำนบรหิำรงำนบคุคลให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ กำรใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยค ำนึงถึงระบบคุณธรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเสมอภำค เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ อย่ำงเคร่งครัด 
                1.3.2 ก ำหนดให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล จัดท ำระบบและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำร
บริหำรงำนบุคคลให้เกิดควำมโปร่งใสเป็นธรรม ทั้งเรื่องสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรบรรจุแต่งตั้งและกำร
พัฒนำบุคลำกร 

         ๒. แนวปฏิบัติในการลดการใช้ดุลพินิจรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
 
                   ประกำศ  ณ  วันที่  ๕  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 

 
(นำยสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 
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          ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต  2 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนกำรป้องกันกำรทุจริตส ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำ โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread  way Commission) เพื่อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเรง่ด่วน เชิงรุกในกำรป้องกนั
กำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่
เป็นปัญหำส ำคัญและพบ บ่อย นอกจำกนี้ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอีกด้วย เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 
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                                                      ส่วนที่   1 
                                                      บทน า 

1. หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์

ส่วน บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท า ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิด โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   (Conflict of interest : COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ประเทศอีกด้วย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับ ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน   

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน   
         ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย และ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้  และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกล
ยุทธ์  โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมายขององค์กร   

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ( Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร /กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน โครงการ   

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  และ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือ เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับ ขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท า รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงิน   
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบ ( Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ ครอบคลุมการด าเนินงาน   

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
          1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน   

        2) ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

       ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ข้าราชการ  
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล นั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง 
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ  ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคล
นั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การ
กระท าแบบนี้ เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็
ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the  Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ เป็นเหตุท าให้   

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 

และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
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2. วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   

๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัด ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้   

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้                    
ส่วนเสีย และ ประชาชน 
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

    การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความ เสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้   ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ  
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

ระดับ โอกาสเกิด ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4  สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3  ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2  น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1  น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร)  

ระดับ โอกาสเกิด ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  

4  สูง  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

3  ปานกลาง  สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  

2  น้อย  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  

1  น้อยมาก  สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)ของ ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1  ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)  15-25 คะแนน 

2  ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน 

3  ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)  4-8 คะแนน 

4  ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน 
(Impact)  และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact) 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) 
 ใช้เกณฑ์ใน การ จัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ                 
ความเสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมิน
ซ้ า  หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง  

เสี่ยงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม  

ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง แต่มี  
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง  

ต่ า (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว  
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๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)      
            ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๑ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
๑.๒ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม เกิดความสิ้นเปลือง ได้ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วัสดุส านักงาน รถราชการ 
การใช้กระแสไฟฟ้า 
๑.๓ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้งานอย่างไม่เหมาะสม 
คือ มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
๑.๔ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ ติดตามการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

             ๒) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                ๒.๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
                 ๒.๒ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ 
                 ๒.๓ การใช้เวลาราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
                 ๒.๔ การบันทึกบัญชี-จ่าย /การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
                 ๒.๕ การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ ์
                 ๒.๖ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
                 ๒.๗ การจัดหาพัสด ุ
                 ๒.๘ การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
                 ๒.๙ การเบิกค่าตอบแทน 
                 ๒.๑๐ การใช้รถราชการ 
                 ๒.๑๑ การท างานไม่เรียงล าดับความเร่งด่วน 
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3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
                    - สูญเสียงบประมาณ  
                    - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ  
                      ด้วยหน้าที่  
                    - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
                   (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    

กาฬสินธุ์ เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบเช่น  
                   - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                   - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
                   - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
                   - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี  
                   (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
                   - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
                   - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  

                     - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน 
                       เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

                   - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตที่ส่งผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปี พ.ศ. 256๕ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้  

                 1.การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ  
                 2.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
                 3.  การใช้รถยนต์ราชการ อาจใช้รถยนต์ราชการเพ่ือ ประโยชน์ส่วนตนร่วมกับประโยชน์ราชการ      
                เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของ แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของ ความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน   

ที ่ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับความ 
เสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1  การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ 4  2  8  (1) 

2  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

3  2  6  (2) 

3  การใช้รถยนต์ราชการ อาจใช้รถยนต์ราชการเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตนร่วมกับประโยชน์ราชการ     
 

2 2 4 (3) 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที ่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การปฏิบัติงานไม่
เต็มตามเวลาราชการ 

4 2 8 ๑.ควบคุม ก ากับดูและให้ข้าราชการ และ
บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ปฏิบัติงาน
เต็มเวลาราชการ  
2.ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเต็มตาม ศักยภาพใน
เวลาราชการ  
3.สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติ ราชการให้
เต็มศักยภาพ  
4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
และหลักธรรมาภิบาลใน องค์กร  
5.แนวปฏิบัติในการท างานของ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  
6.บุคลากรทุกคนจัดท าบันทึกการ 
ปฏิบัติงาน 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจัยที ่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

2. การปฏิบัติงาน ไม่
เป็นไปตาม ขั้นตอน
และ ระเบียบที่เก่ียว 
ข้อง 

3 2 6 1.ให้ข้าราชการ และบุคลากรจัดท าคู่มือ 
และข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกงานและ 
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ 
บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือและข้ันตอนอย่าง 
เคร่งครัด  
2.เผยแพร่ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกัน โดยแจ้งให้บุคลากรในสังกัด ทราบ
อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเรื่องของการ ใช้
จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ  
3. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ และ
บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่าง 
สม่ าเสมอ  
4.เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
แก่ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์             
เขต  ๒. 

         ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
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ปัจจัยที ่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

๓.  การใช้รถยนต์
ราชการเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตน 
ร่วมกับประโยชน์ 
ทางราชการ 

2 2 4 1.แต่งตั้งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
2.จัดระบบการ ขอใช้รถ การควบคุม 
ระยะทาง 
3. ก ากับ ติดตาม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
ก าชับพนักงานขับรถ/ผู้ขอใช้รถปฏิบัติ  
ตามระเบียบ  
4. เก็บกุญแจไว้ที่ส่วนกลาง 

         กลุ่มท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกับปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตท่ีส่งผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

เมื่อวันท่ี   ๑๘   พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา 09.00–12.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ 
ที่  ๙๘/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยง และบริกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน 
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรอืกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ 
----------------------------------------------------------- 

   

  ด้วย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและบรกิำร 
จัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อใหเ้กิดกำรทจุริต   หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชนส์่วนตน  
กับผลประโยชนส์่วนรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับเกณฑป์ระเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ต้องมีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำง   
เว็บไซต์หน่วยงำน  ในข้อมูล O๓๖ (กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทจุิตประจ ำปี)  และ O๓๗ (กำรด ำเนินกำรเพื่อ 
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต)   ดังนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทุกกลุ่มงำน 
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร   จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยง   และบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ 
กำรด ำเนินงำนที่อำจก่อใหเ้กิดกำรทจุริต  หรอืกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม 
ของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒  ดังนี้  
  ๑. นำยสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต ๒    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยเคน  อำจดวงด ี  รอง ผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต ๒              รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ รอง ผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต ๒        รองประธำนกรรมกำร 
  ๔. นำยพยุงค์  ทองค ำ  รอง ผอ.สพป.กำฬสินธ์ุ เขต ๒        รองประธำน กรรมกำร 
  ๕. นำยปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธ์ิ  ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
  ๖. นำยประดิษฐ์  สีเล  ผอ.กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
          ๗. น.ส.พุทธรักษ์  กุตัน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    กรรมกำร 
  ๘. นำงทิชำกร  ชอบหำญ  ผอ.กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสนิทรพัย์   กรรมกำร 
  ๙. นำงสว่ำงจิตร  คงแสนค ำ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
  ๑๐. ส.ต.ท.สุทธิศักดิ์  เที่ยงค ำ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี     กรรมกำร 
  ๑๑. นำยพิชญ์  เวียงสีมำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัตหิน้ำที ่  
      ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                 และกำรสื่อสำร      กรรมกำร 
 ๑๒. นำยกำรัณยภำส  ศิวะกรภูริหริัญ  นักทรพัยำกรบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพฒันำครู 
                           และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    กรรมกำร 
  ๑๓. น.ส.ศิรลิักษณ์ สสีัน  นักวิชำกำรเงินและบญัชี ช ำนำญกำร 
                                                    ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
 ๑๓. นำงนันทิรำ  เมตตำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๔. น.ส.ณัฎฐำนุช  ทองภู เจ้ำหนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 



๒ 
 
 ๑๕. น.ส.กิง่กำญจน์  สุทธิประภำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑๖. น.ส.วีรณำ  ละครมูล  นักจัดกำรงำนทั่ว          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑๗. นำงวำสนำ  ไชยกระโทก พนักงำนธุรกำร ระดบั ๔         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้ำที่ในในกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริกำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำน
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต   หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมของกลุ่มงำน  และ
ของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒  
 
  ทั้งนี้   ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยใหบ้รรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สงูสุด 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

 
(นำยสุรเชษฐ์  พละเอ็น) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




