การดาเนินการประเมินความเสี่ยง
ของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิเขต 2 ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของ
กำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงำน โดยวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกของหน่วยงำน เพื่อ เป็น
กรอบวิเครำะห์ควำมเสี่ยงให้หน่วยงำนมีกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และควำมเป็นธรรมจนส่งผลให้
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์ หลักขององค์กร หน่วยงำนสถำนบันและ
สังคมต้องสูญเสียไปในสังคมรวมถึงคุณค่ำอื่นๆ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
ตุลำคม 2564

สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3

บทนา
-ข้อมูลทั่วไป
1
-โครงสร้ำงบริหำรงำน
3
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
31
-รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน
35
- กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for 4
Conflict of Interrest)
- กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
37
- แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
41

ภาคผนวก
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

1

ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ อยู่บริเวณหลั ง
โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่อำคำรหลวงพ่อสำยทอง เตชะธัมโม เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 บ้ำนโนนทรำย
คำ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110 โทรศัพท์ 044-861930-2 โทรสำร
044-861303 website : https://web2.chaiyaphum2.go.th/ มีควำมรับผิดชอบ 5 อำเภอ ประกอบด้วย
อำเภอ
เกษตรสมบูรณ์ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสำร อำเภอบ้ำนแท่น และอำเภอภูเขียว มีพื้นที่
ทั้งหมดประมำณ 3,992.43 ตำรำงกิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดชัยภูมิโดยทำงรถยนต์ 82 กิโลเมตร
และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร โดยทำงรถยนต์ 420 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดต่ำงๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศใต้

ติดต่อกับ

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

อำเภอชุมแพ อำเภอภูผำม่ำน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
และอำเภอน้ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอหนองบัวแดง
และอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอโคกโพธิ์ชัย และอำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และ
อำเภอน้ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนที่แสดงความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

2
อานาจหน้าที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 เป็นหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มำตรำ 34 ที่บัญญัติให้จัดระเบียบบริหำรรำชกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประกอบด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ
อย่ ำงอื่น และกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกำศ
ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ได้กำหนดบทบำทหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ไว้ดังนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ง กำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำใน
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบั ติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
หน้ำที่ของหน่วยใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

3
โครงสร้างการบริหารงาน
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 และประกำศกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกำศ ณ วันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ.2561 ได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ออกเป็น 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน เป็นไปตำมประกำศดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา (9 คน)

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอาเภอ 5 ศูนย์
กลุ่มโรงเรียนตาบล 45 กลุ่มโรงเรียน
สถานศึกษา 262 โรงเรียน (260 โรงเรียน 2 สาขา)

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มกฎหมายและคดี

4
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
หน่วยตรวจสอบภำยใน
(ข้าราชการ 2 คน)
ผู้อานวยการ 1 คน
กลุ่มกฎหมำยและคดี
(ข้าราชการ 1 คน)
กลุ่มอำนวยกำร
(ข้าราชการ 6 คน, ลูกจ้างประจา 4 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน)
กลุ่มนโยบำยและแผน
(ข้าราชการ 7 คน)
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ข้าราชการ 1 คน, พนักงานราชการ 3 คน)

รองผู้อานวยการ 3 คน

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
(ข้าราชการ 10 คน)

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
(ข้าราชการ 9 คน)
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ข้าราชการ 3 คน)
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ข้าราชการ 17 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน)

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
(ข้าราชการ 7 คน, พนักงานราชการ 1 คน)

5
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด ทั้งสิ้น 262 โรงเรียน (260
โรงเรียน 2 สำขำ) กระจำยอยู่ใน 5 อำเภอที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จำนวน 63 โรงเรียน (62 โรงเรียน 1 สำขำ), อำเภอแก้งคร้อ จำนวน 57 โรงเรียน, อำเภอคอนสำร จำนวน
39โรงเรียน (38 โรงเรียน 1 สำขำ), อำเภอบ้ำนแท่น จำนวน 32 โรงเรียน และอำเภอภูเขียว จำนวน 71
โรงเรียน จำแนกได้ ดังนี้
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ตำบลบ้ำนยำง
1. เกษตรศิลปวิทยา
2. ชุมชนบ้านเมืองเก่า
3. บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
4. บ้านหนองแต้
ตำบลกุดเลำะ
1. ศาลาสามัคคี
2. บ้านระหัด
3. บ้านขามป้อม
4. บ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)
5. บ้านโนนตุ่น (คุรุประชาวิทยาคาร)
1. บ้านโนนเขวา
3. บ้านโนนหนองไฮ
5. บ้านกลาง

ตำบลโนนทอง
2. บ้านโนนทอง
4. บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บารุง
6. บ้านแก้งตาดไซ

ตำบลบ้ำนเป้ำ
1. บ้านเป้า(สาราญไชยวิทยา) 2. บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
3. บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
4. บ้านโนนชาด
ตำบลหนองโพนงำม
1. บ้านหนองโพนงาม
2. บ้านหนองไผ่
3. บ้านสารจอด
4. บ้านสารจอดเก่า
5. บ้านวังม่วง
6. บ้านทิกแล้ง
7. บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรร
8. บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์
9. บ้านดอนหัน
10. บ้านโคกสง่า
ตำบลบ้ำนหัน
1. ชุมชนบ้านหัน
2. บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า
3. บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง
4. บ้านนาไฮ (ประชาอุปถัมภ์)
5. บ้านตลาดอุดมวิทย์
ตำบลสระโพนทอง
1. สระโพนทอง
2. บ้านหนองคูวิทยาคม
3. บ้านพีพวย
4. บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บารุง)
5. บ้านโพธิ์ (คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)

อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ตำบลบ้ำนเดื่อ
1. บ้านเดื่อดอนกลาง (ประชาสงเคราะห์) 2. บ้านหัวโสก
3. บึงมะนาววิทยา
4. บ้านจมื่น
5. บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 6. บ้านหนองบัว
7. บ้านนาสีดา
8. บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
ตำบลโนนกอก
1. บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
2. บ้านเมืองกลางวิทยา
3. บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 4. บ้านโนนเห็ดไคล
5. บุปผาราม
ตำบลบ้ำนบัว
1. บ้านโนนงิ้ว
2. บ้านเขวา
3. บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
4. บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
ตำบลหนองข่ำ
1. บ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา) 2. บ้านฉนวน
3. บ้านโจดพิทยาคาร
4. บ้านท่าคร้อโนนศิลา
5. บ้านนาสมบูรณ์
6. บ้านห้วยยางดา
7. บ้านหนองแดงกุดจิก
------------------------------จำนวน 11 ตำบล 63 โรงเรียน (62 โรงเรียน 1 สำขำ)

6
อำเภอแก้งคร้อ
ตำบลช่องสำมหมอ
1. ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 2. ศรีแก้งคร้อ
3. บ้านหนองแสงวิทยา
4. บ้านหนองไฮ
ตำบลหนองไผ่
1. บ้านสระแต้
2. บ้านหนองสามขา
3. บ้านโปร่ง
4. บ้านโนนคูณ
5. บ้านหนองแกหนองโน
6. บ้านซามูลนาก
ตำบลโคกกุง
1. บ้านเซียมป่าหม้อ
2. บ้านโคกกุง
3. บ้านตลุกหิน
4. บ้านหนองแวง
5. บ้านโปร่งสังข์
6. บ้านหนองม่วงบารุง
ตำบลนำหนองทุ่ม
1. บ้านนาหนองทุ่ม
2. บ้านนาแก
3. บ้านหนองรวก
4. บ้านหนองไผ่ล้อม
5. บ้านนกเขาทอง
6. บ้านโคกล่าม
7. บ้านโคกงาม
8. บ้านดงพอง
ตำบลท่ำมะไฟหวำน
1. บ้านท่ามะไฟหวาน
2. บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
3. บ้านทุ่งคาหลวง
4. บ้านยางคาวิทยา
5. บ้านท่าทางเกวียน
ตำบลเก่ำย่ำดี
1. บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 2. บ้านหนองพีพ่วน
3. บ้านเก่าวิทยานุกูล
ตำบลบ้ำนแก้ง
1. บ้านแก้ง-โนนส้มกบ
2. บ้านโนนสะอาด
3. บ้านโคกสูง-วังศิลา
4. หว้านไพรสามัคคี
5. กุดเก่าน้อยบารุงวิทย์
6. บ้านดงขีสะเดาหวาน
ตำบลหนองสังข์
1. บ้านหนองสังข์
2. หนองพอกกองศรี
3. หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
4. หนองแต้วรวิทย์
5. โคกม่วงศึกษา
6. บ้านหนองหญ้าปล้อง
7. บ้านก่าน
8. บ้านหนองปลามันหนองไร่
ตำบลหลุบคำ
1. บ้านหลุบคา
2. บ้านภูดินหินกอง
3. บ้านเลิงทุ่ม
4. บ้านโคกไพรวัน
5. บ้านโสกหว้าโนนหอม
6. โนนศิลาเหล่าเกษตร
7. บ้านเหล่ากาดย่า
ตำบลหนองขำม
1. บ้านหนองขาม
2. หนองแห้วปรางค์กู่
3. บ้านโนนงิ้วงาม
4. บ้านหนองช้างเอก
------------------------------จำนวน 10 ตำบล 57 โรงเรียน

อำเภอคอนสำร
1. บ้านคอนสาร
3. บ้านคลองบอน
1. บ้านโนนหัวนา
3. บ้านน้าอุ่น
5. บ้านนาวงเดือน
1. บ้านทุ่งพระ
3. บ้านห้วยแก้ว
5. บ้านห้วยทรายทอง
1. บ้านดงบัง
3. บ้านนาบัว
1. บ้านโนนคูณ
3. บ้านโจดกลาง
5. บ้านโนนสง่า

ตำบลคอนสำร
2. บ้านน้าพุปางวัว
ตำบลทุ่งนำเลำ
2. บ้านนาเกาะ
4. บ้านน้าพุหินลาด
ตำบลทุ่งพระ
2. บ้านห้วยไห
4. บ้านท่าเริงรมย์
6. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19
ตำบลดงบัง
2. บ้านม่วง
4. บ้านหินรอยเมย
ตำบลโนนคูณ
2. บ้านโสกมะตูม
4. บ้านโนนโจด

ตำบลดงกลำง
1. บ้านท่าศาลา
2. บ้านโคกนกทา
3. บ้านดงกลาง
4. บ้านดงใต้
5. บ้านหนองตากล้า
6. บ้านกุดแคน
ตำบลห้วยยำง
1. ชุมชนห้วยยาง
2. บ้านหนองหล่มคลองเตย
3. บ้านโนนเพิ่ม
4. บ้านปากช่องผาเบียด
5. บ้านดอนอุดม
6. บ้านป่าว่าน
7. บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
ตำบลทุ่งลุยลำย
1. บ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์) 2. บ้านน้าทิพย์
3. บ้านหนองเชียงรอด
------------------------------จำนวน 8 ตำบล 39 โรงเรียน (38 โรงเรียน 1 สำขำ)

7
อำเภอภูเขียว
1. ภูมิวิทยา
3. บ้านหว้าทอง
5. บ้านโนนสลวย
7. บ้านโนนงาม
9. บ้านหนองสองห้อง

ตำบลผักปัง
2. บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
4. บ้านโนนดินแดง
6. ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
8. บ้านพรมใต้พิทยาคาร

ตำบลหนองตูม
1. โนนเสลาประสาทวิทย์
2. บ้านหนองหญ้าข้าวนก
3. หนองเมยสามัคคี
4. บ้านแดงสว่าง
ตำบลบ้ำนแก้ง
1. บ้านหนองดินดา (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 2. บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
3. บ้านแก้ง (คุรุวิทยานุสรณ์)
4. บ้านนาหัวแรด
5. บ้านโนนหินแร่
6. บ้านดอนเตาเหล็ก
7. บ้านหนองแซง
8. บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
9. บ้านนาหนองทุ่ม
10.บ้านโป่งดินดา
ตำบลโคกสะอำด
1. บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์)
2. บ้านกุดโคลน
3. บ้านหนองไรไก่
4. บ้านกุดแดง
5. บ้านโนนสาวเอ้
6. บ้านกุดจอก
7. บ้านหนองปลา
ตำบลหนองคอนไทย
1. บ้านหนองบัวพรม
2. บ้านหนองคอนไทย
3. หนองเบนประภากร
4. บ้านมูลกระบือ
5. บ้านสีปลาด
6. บ้านโนนข่า
7. บ้านหัวหนอง
8. บ้านกุดหัวช้าง
ตำบลกุดยม
1. กุดยม (คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
2. บ้านเรือ
3. บ้านโนนสาทร
4. ม่วงราษฎร์สามัคคี
1. เนรมิตศึกษา
3. บ้านหนองแวง

ตำบลโอโล
2. บ้านโนนดินจี่
4. บ้านห้วยพลวง

ตำบลบ้ำนเพชร
1. เพชรราษฎร์สามัคคี
2. เพชรราษฎร์บารุง
3. บ้านหนองงูเหลือม
4. บ้านโป่งโพธิ์
5. บ้านกุดขอนแก่น
6. บ้านเมืองคง
7. บ้านหนองขาม
1. บ้านฉนวน
3. บ้านห้างสูง
5. บ้านกุดหมากเห็บ

ตำบลบ้ำนดอน
2. บ้านดงเมย
4. บ้านดอนไก่เถื่อน
6. ฉิมพลีมา

อำเภอภูเขียว
1. บ้านสวนอ้อย
3. บ้านกวางโจนโนนทอง
5. คุรุราษฎร์วิทยา
7. บ้านหนองกุง
1. บ้านธาตุ
3. บ้านฝายพญานาค
5. บ้านหนองกุงใหม่

ตำบลกวำงโจน
2. บ้านหนองปอแดง
4. บ้านดอนจาปา
6. ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
ตำบลธำตุทอง
2. บ้านหนองคัน
4. บ้านตาดรินทอง

------------------------------จำนวน 11 ตำบล 71 โรงเรียน

อำเภอบ้ำนแท่น
1. ชุมชนแท่นประจัน
3. บ้านหัวนานคร
5. บ้านนาดี
7. บ้านหนองบัว

ตำบลบ้ำนแท่น
2. บ้านมอญ
4. บ้านโนนคูณ
6. บ้านหนองผักหลอด
8. บ้านข่าเชียงพิณ

ตำบลสำมสวน
1. สามสวนวิทยา
2. บ้านโจดโนนข่า
3. บ้านหินลาด
4. โคกสะอาดศึกษา
5. บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
6. บ้านหลุบค่าย
7. บ้านดอนหันนาสวรรค์
1. บ้านถนนกลาง
3. บ้านสะเดาหนองไผ่

ตำบลสระพัง
2. บ้านนายม
4. ไตรมิตรพิทยา

ตำบลบ้ำนเต่ำ
1. บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
2. บ้านหนองแฝก
3. บ้านวังหิน
4. ชัยชุมพลวิทยา
5. บ้านหนองเม็ก
6. บ้านดอนดู่
7. บ้านหินลาดพัฒนา
ตำบลบ้ำนหนองคู
1. บ้านหนองคู
2. บ้านหนองเรือ
3. หนองมะเกลือบารุงวิทย์
4. บ้านดอนเค็ง
5. บ้านหนองดินดา
6. บ้านโนนสะอาด
------------------------------จำนวน 5 ตำบล 32 โรงเรียน

8
ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2565
 จานวนโรงเรียน ทั้งสิ้น 262 โรงเรียน (260 โรงเรียน 2 สำขำ)
- โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอเกษตรสมบูรณ์
จำนวน 63 โรงเรียน (62 โรงเรียน 1 สำขำ)
- โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอแก้งคร้อ
จำนวน 57 โรงเรียน
- โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอคอนสำร
จำนวน 39 โรงเรียน (38 โรงเรียน 1 สำขำ)
- โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้ำนแท่น
จำนวน 32 โรงเรียน
- โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอภูเขียว
จำนวน 71 โรงเรียน
 โรงเรียนตามระดับชั้นที่สอน
- สอนระดับ ชั้น อ.1-ป.6
- สอนระดับ ชั้น อ.1-ม.3
- สอนระดับ ชั้น อ.1-ม.6

จำนวน 217 โรงเรียน
จำนวน 44 โรงเรียน
จำนวน 1 โรงเรียน

 จานวนนักเรียน/ห้องเรียน
31,580 คน/2,466 ห้อง
- นักเรียนก่อนประถมศึกษำ
6,212 คน/ 607 ห้อง
- นักเรียนประถมศึกษำ
22,323 คน/ 1,693 ห้อง
- นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น
3,003 คน/ 160 ห้อง
- นักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย
42 คน/ 6 ห้อง
 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา จานวน 2,742 คน
- ผู้บริหำร
234 คน
- ข้ำรำชกำรครู
1,887 คน
- ลูกจ้ำงประจำ
71 คน
- พนักงำนรำชกำร
95 คน
- ลูกจ้ำงชั่วครำว
455 คน

9
จานวนโรงเรียนในสังกัด จาแนกรายอาเภอระดับชั้นที่เปิดสอน
อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์
แก้งคร้อ
คอนสำร
บ้ำนแท่น
ภูเขียว
รวม

ระดับก่อนประถม-ป.6 ระดับก่อนประถม-ม.ต้น ระดับก่อนประถม-ม.ปลาย
53
9
1
47
10
32
7
24
8
61
10
217
44
1

รวม
63
57
39
32
71
262

จานวนโรงเรียนในสังกัด จาแนกตามขนาด
อาเภอ

เกษตรสมบูรณ์
แก้งคร้อ
คอนสำร
บ้ำนแท่น
ภูเขียว
รวม

ขนาดที่ 1 ขนาดที่ 2 ขนาดที่ 3 ขนาดที่ 4
นร.ไม่เกิน นร.121- นร.201- นร.301120 คน) 200 คน) 300 คน) 500 คน)
37
40
28
20
46
171

14
10
6
7
17
54

9
4
4
3
5
25

3
1
1
2
2
9

ขนาดที่ 5
นร.5011,500
คน)
2
1
3

ขนาดที่ 6 ขนาดที่ 7
นร.1,501- นร.2,501
2,500 คน) คนขึ้นไป)
-

-

รวม

63
57
39
32
262

จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จาแนกรายอาเภอและจานวนนักเรียน
อาเภอ

เกษตรสมบูรณ์
แก้งคร้อ
คอนสำร
บ้ำนแท่น
ภูเขียว
รวม

จานวน
โรงเรียน
ทั้งหมด
63
57
39
32
71
262

จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
นักเรียน
40 คนลง
ไป
3
10
4
5
10
32

นักเรียน
นักเรียน
41-60 คน 61-80 คน
8
14
6
5
13
46

9
9
8
3
11
40

นักเรียน
81-100
คน
12
3
5
6
7
33

นักเรียน
101-120
คน
5
4
5
1
5
20

รวม

ร้อยละ

37
40
28
20
46
171

14.12
15.27
10.69
7.63
17.56
65.27
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จานวนนักเรียน จาแนกรายอาเภอ ระดับชั้นเรียนและห้องเรียน
อาเภอ

เกษตรสมบูรณ์

แก้งคร้อ

คอนสาร

บ้านแท่น

ภูเขียว

ชั้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวมก่อนประถม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลำย
รวมทั้งสิ้น

127
474
748
1,349
943
921
977
1,095
1,016
953
5,905
256
292
214
762
8
14
20
42
8,058

233
555
586
1,374
669
772
801
831
878
941
4,892
274
277
297
848
7,115

162
401
422
985
403
444
460
517
477
470
2,771
123
111
104
338
4,094

130
322
353
805
394
399
421
440
389
444
2,487
110
129
90
329
3,621

89
773
836
1,698
990
945
1,027
1,100
1,089
1,117
6,268
232
249
245
726
8,692

รวมจานวน
นักเรียน
741
2,525
2,945
6,211
3,399
3,481
3,686
3,983
3,849
3,925
22,323
995
1,058
950
3,003
8
14
20
42
31,579

ร้อยละ
2.35
8.00
9.33
19.67
10.76
11.02
11.67
12.61
12.19
12.43
70.69
3.15
3.35
3.01
9.51
0.02
0.04
0.06
0.13
100

จานวน
ห้องเรียน
94
254
259
607
277
280
281
283
282
290
1,693
53
53
54
160
1
4
1
6
2,466

จำกข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 พฤศจิ กำยน 2564 (อ้ำงอิงข้อมูลจำกระบบ DMC) มีนักเรียนทั้งสิ้น
31,579 โดยจำแนกตำมระดับชั้น จำกข้อมู ลจะเห็นว่ำ มีนักเรียนระดับประถมมำกที่สุด คือ 22,323 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.69 รองลงมำระดับก่อนประถม คิดเป็นร้อยละ 19.67 และน้อยที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 42 คน คิดเป็นรอยละ 0.13
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จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามประเภทตาแหน่งในโรงเรียน

234

71

วิทย์

คณิต

พี่เลี้ยง

ภารโรง

ธุรการ

15

15

5

7

4

16

93

22
0

95

455

รวมทั้งหมด

ครูผู้ทรงคุณค่า

80

อัตราจ้างนอกงบประมาณ

ครูขาดแคลนขัน้ วิกฤต

71

ครูพี่เลี้ยง

1,88
7
1,88
7

อัตราจ้างในสถานศึกษา

ครูผู้สอน

14

ลูกจ้างประจา

รอง ผอ.

220

พนักงาน
ราชการ

ข้าราชการครู

ผอ.

ผู้บริหาร

95 2,742
2,74
2

จานวนนักเรียนด้อยโอกาส จาแนกตามประเภท
ประเภท
1. เด็กนักเรียนที่ถูกบังคับให้ขำยแรงงำน
2. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทำงเพศ
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้ง
4. เด็กในสถำนพินิจหรือคุ้มครองเด็กและเยำวชน
5. เด็กเร่ร่อน
6. เด็กที่ได้รับผลจำกโรคเอดส์
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย
8. เด็กทีถ่ ูกทำร้ำยทำรุณ
9. เด็กยำกจน
10. เด็กที่มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด
11. กำพร้ำ
12. ทำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
13. อื่นๆ
รวม

จานักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2564
ชาย
หญิง
รวม
2
2
4
1
1
13,429
12,496
25,925
1
1
15
10
25
13,447
12,509
25,956

ร้อยละ
0.02
0.00
99.88
0.00
0.10
100

จำกข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 พฤศจิกำยน 2564 (อ้ำงอิงข้อมูลจำกระบบ DMC) มีนักเรียนทั้งสิ้น
31,579 คน มีกำรเก็บข้อมูลนักเรียนด้อยโอกำส (อ้ำงอิงข้อมูลจำกกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ) โดยแยก
ประเภทควำมด้อยโอกำส จะเห็นว่ำ มีนักเรียนด้อยโอกำส ทั้งสิ้น 25,956 คน คิดเป็นร้อยละ 82.19 ของ
นักเรียนทั้งสิ้น โดยในจำนวนนี้มีจำนวนเด็กยำกจนมำกที่สุด คือ 25,925 คน คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของเด็ก
ด้อยโอกำส รองลงมำกำพร้ำ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 เด็กที่ถูกทอดทิ้ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02
และน้อยที่สุด คือ เด็กเร่ร่อน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 และเด็กที่มีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.00
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นักเรียนพิการที่เรียนรวม จาแนกตามประเภทความพิการ
ประเภทความพิการ
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3
ประเภทที่ 4
ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 6
.ประเภทที่ 7
ประเภทที่ 8
ประเภทที่ 9

ลักษณะความพิการ
บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น
บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน
บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ
บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหว หรือสุขภำพ
บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ
บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์
บุคคลออทิสติก
บุคคลพิกำรซ้ำซ้อน
รวมทั้งสิ้น

จานวน
6
3
62
31
2,011
15
16
6
39
2,189

ร้อยละ
0.27
0.14
2.83
1.42
91.87
0.69
0.73
0.27
1.78
100

จำกข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ 10 พฤศจิกำยน 2564 (อ้ำงอิงข้อมูลจำกระบบ DMC) มีนักเรียนทั้งสิ้น
31,579 คน มีกำรเก็บข้อมูลนักเรียนพิกำรที่เรียนรวม (อ้ำงอิงข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ) โดยแยกประเภทควำมพิกำร จะเห็นว่ำ มีนักเรียนพิกำรที่เรียนรวม ทั้งสิ้น 2,189 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.93 โดยในจำนวนนี้มีจำนวนนักเรียนพิกำรที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้มำกที่สุด จำนวน 2,011 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.87 และน้อยที่สุด คือ บกพร่องทำงกำรได้ยิน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14
จานวนนักเรียนออกกลางคัน จาแนกตามสาเหตุ
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ฐานะ มีปัญหา สมรส
ยากจน ครอบครัว แล้ว
-

จานวนนักเรียนออกกลางคัน
มีปัญหาใน ต้องคดี/ เจ็บป่วย/
การปรับตัว ถูกจับ อุบัติเหตุ
-

อพยพตาม
ผู้ปกครอง
-

หาเลี้ยง
ครอบครัว
-

อื่นๆ

รวม

-

-
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจำปีกำรศึกษำ 2564
สรุปคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2564 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2564 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ กับระดับประเทศ และ
สพฐ. (ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

เขตพื้นที่
การศึกษา

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวม 4 กลุ่มสาระ

46.31
32.15
33.83
32.69
36.25

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ
50.38
39.22
36.83
34.31
40.19

สพฐ.
49.54
35.46
35.85
33.68
38.63

คะแนนเฉลี่ยร้อยละเขตพื้นที่
เปรียบเทียบกับระดับต่างๆ
ประเทศ
สพฐ.
-4.07
-3.23
-7.07
-3.31
-3.00
-2.02
-1.62
-0.99
-3.94
-2.39

2. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2564 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ (ข้อมูล
จำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวม 4 กลุ่มสาระ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เขตพื้นที่การศึกษา
ประเทศ
46.31
50.38
32.15
39.22
33.83
36.83
32.69
34.31
36.25
40.19

สรุปผล
ผลต่าง
-4.07
-7.07
-3.00
-1.62
-3.94

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
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3. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2564 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับ สพฐ. (ข้อมูลจำก
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ.
46.31
49.54
32.15
35.46
33.83
35.85
32.69
33.68
36.25
38.63

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวม 4 กลุ่มสาระ

สรุปผล
ผลต่าง
-3.23
-3.31
-2.02
-0.99
-2.39

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6 รำยกลุ่ ม สำระ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2562-2564 (ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ)
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวม 4 กลุ่มสาระ

256
2

256
3

44.9
9
28.1
5
28.6
4
32.4
8
33.5
7

51.5
3
34.3
3
26.0
8
35.5
4
36.8
7

การพัฒนา
25622563
6.54

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สรุปผล 2563 256
4
เพิ่มขึ้น

6.18

เพิ่มขึ้น

-2.56

ลดลง

3.06

เพิ่มขึ้น

3.31

เพิ่มขึ้น

51.53 46.3
1
34.33 32.1
5
26.08 33.8
3
35.54 32.6
9
36.87 36.2
5

การพัฒนา
2563-2564

สรุปผล

-5.22

ลดลง

-2.18

ลดลง

7.75

เพิ่มขึ้น

-2.85

ลดลง

-0.62

ลดลง
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สรุปคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2564 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ กับระดับประเทศ และ
สพฐ. (ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

เขตพื้นที่
การศึกษา

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวม 4 กลุ่มสาระ

38.78
25.08
19.71
27.99
27.89

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ
51.19
31.11
24.47
31.45
34.56

สพฐ.
52.13
30.79
24.75
31.67
34.84

คะแนนเฉลี่ยร้อยละเขตพื้นที่
เปรียบเทียบกับระดับต่างๆ
ประเทศ
สพฐ.
-12.41
-13.35
-6.03
-5.71
-4.76
-5.04
-3.46
-3.68
-6.67
-6.95

2. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2564 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ (ข้อมูล
จำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวม 4 กลุ่มสาระ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เขตพื้นที่การศึกษา
ประเทศ
38.78
51.19
25.08
31.11
19.71
24.47
27.99
31.45
27.89
34.56

สรุปผล
ผลต่าง
-12.41
-6.03
-4.76
-3.46
-6.67

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
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3. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2564 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับ สพฐ. (ข้อมูลจำก
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ.
38.78
52.13
25.08
30.79
19.71
24.75
27.99
31.67
27.89
34.84

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวม 4 กลุ่มสาระ

สรุปผล
ผลต่าง
-13.35
-5.71
-5.04
-3.68
-6.95

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3 รำยกลุ่ ม สำระ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2562-2564 (ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ)
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

2562

2563

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวม 4 กลุ่มสาระ

47.13
27.59
20.70
28.36
30.95

44.77
27.33
20.07
26.69
29.72

การพัฒนา
25622563
-2.36
-0.26
-0.63
-1.67
-1.23

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สรุปผล 2563

2564

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง

38.78
25.08
19.71
27.99
27.89

44.77
27.33
20.07
26.69
29.72

การพัฒนา
25632564
-5.99
-2.25
-0.36
1.30
-1.83

สรุปผล
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
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รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2564
1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (Nation Test : NT) ปีกำรศึกษำ
2564
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ กับระดับประเทศ สพฐ. และจังหวัด (ข้อมูล
จำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
ความสามารถด้าน
คณิตศำสตร์
ภำษำไทย
รวม 2 ด้าน

เขตพื้นที่
การศึกษา
50.75
56.65
53.70

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ประเทศ
49.44
56.14
42.80

สพฐ.
48.73
55.48
52.11

จังหวัด
49.09
54.93
52.01

คะแนนเฉลี่ยร้อยละเขตพื้นที่
เปรียบเทียบกับระดับต่างๆ
ประเทศ
สพฐ.
จังหวัด
1.31
2.02
1.66
0.51
1.17
1.72
0.90
1.59
1.69

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (Nation Test : NT) ปีกำรศึกษำ
2564
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ (ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
ความสามารถด้าน
คณิตศำสตร์
ภำษำไทย
รวม 2 ด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เขตพื้นที่การศึกษา
ประเทศ
50.75
49.44
56.65
56.14
53.70
42.80

สรุปผล
ผลต่าง
1.31
0.51
0.90

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
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3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (Nation Test : NT) ปีกำรศึกษำ
2564
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับ สพฐ. (ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ)
ความสามารถด้าน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ.
50.75
48.73
56.65
55.48
53.70
52.11

คณิตศำสตร์
ภำษำไทย
รวม 2 ด้าน

สรุปผล
ผลต่าง
2.02
1.17
1.59

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (Nation Test : NT)
ชั้น ประถมศึกษำปี ที่ 3 รำยควำมสำมำรถ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2562-2564 (ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ)
ความสามารถ
ด้าน

2562

2563

คณิตศำสตร์
ภำษำไทย
รวม 2 ด้าน

42.11
43.14
42.62

39.77
44.99
42.38

การพัฒนา
25622563
-2.34
1.85
-0.24

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สรุปผล 2563

2564

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

50.75
56.65
53.70

39.77
44.99
42.38

การพัฒนา
25632564
10.98
11.66
11.32

สรุปผล
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
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รำยงำนกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test :RT)
ปีกำรศึกษำ 2564

20
ผลกำรบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560)
ผลกำรติ ดตำมและประเมิ นผลกำรบริ หำรและจั ดกำรของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และ 2564 พบว่ำ ผลกำรประเมินทั้งสองปี
มีคะแนนรวม (3 มำตรฐำน) อยู่ในระดับ ดีมำก (ข้อมูลจำกกลุ่มอำนวยกำร) รำยละเอียดดังนี้
1. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

21
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2. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25

26

2. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System)
ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS : KPI Report
System) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ปรำกฏว่ำ ในปีงบประมำณ
พ.ศ.2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร (KRS : KPI Report System) คะแนน 4.61845 คิดเป็นร้อยละ 92.37 ระดับ คุณภาพ ซึ่งเพิ่มขึ้น
จำกปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลจำกกลุ่มอำนวยกำร) ถือว่ำเป็นควำมภูมิใจของชำว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ใน
กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้นต่อไป รำยละเอียดดังตำรำงประกอบ ดังนี้
ปีงบประมาณ

คะแนน

ร้อยละ

ระดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4.03624

80.72

มำตรฐำนขั้นสูง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4.61845

92.37

คุณภำพ

ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS : KPI Report
System) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 แยกตำมตัวชี้วัด รำยละเอียดดังภำพ
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ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ผลกำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นปีแรกของกำรประเมิน ปรำกฏว่ำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีผลกำรประเมิน คะแนน 4.13250
คิดเป็นร้อยละ 91.31 มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 (ข้อมูลจำกกลุ่มอำนวยกำร) รำยละเอียดดังตำรำงประกอบ
ดังนี้
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของการศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25592564

30
ผลกำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ นงำนของกำรศึ กษำออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2559-2564 ปรำกฏว่ ำ
ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำล่ำสุด คือ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน 95.33 ระดับ AA เป็นอันดับที่
75
จาก 225 เขต ของ สพฐ. (ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ) ซึ่ง
ถือว่ำเป็นควำมภูมิใจของชำว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในกำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมำภิบำล รำยละเอียดดัง
ตำรำงประกอบดังนี้
ผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ
ผลกำรประเมิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ผลกำรประเมิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ผลกำรประเมิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ผลกำรประเมิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ผลกำรประเมิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คะแนน ITA

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

88.25
87.28
86.12
88.11
84.39
95.33

สูง
สูงมำก
สูงมำก
สูงมำก
ระดับ B
ระดับ AA

31
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดาเนินการ

โอกาส
คงเหลือ

ผลกระทบ
คงเหลือ

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลือ

ปัญหาอุปสรรค

1.ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน
1.1.ด้านการบริหาร
งบประมาณและการเงินมี
ประสิทธิภาพ

1.1.1.การจัดสรรงบประมาณไม่
เป็นตามความต้องการของ
โรงเรียนหรือกลุม่ งานที่ต้องการ
งบประมาณ
1.1.2.การจัดทางบประมาณต้อง
ครอบ
คลุมและกระจายสู่หน่วยงานซึ่งมี
ความจาเป็นในการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างแท้จริง

-การจัดทางบประมาณเป็นไปตามระเบียบ

-กรณีนโยบายเร่งด่วนหรือ

ของทางราชการโดยให้มสี ่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนงบประมาณ
เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
ความต้องการอย่างแท้จริง
-การจัดทาแผนงบประมาณคณะกรรมการ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมกันวิเคราะห์
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
หน่วยงาน
-เจ้าหน้าที่ได้จัดทาคู่มือการปฏิบตั งิ านและ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ

ความจาเป็นในเรื่อง
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้มีการ
เปลี่ยนแปลงความจาเป็น จึง
ทาให้ต้องดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดาเนินการ

โอกาสคงเหลือ

ผลกระทบ
คงเหลือ

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลือ

ปัญหาอุปสรรค

1.ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน
1.2.ด้านการเงิน
-เพื่อให้การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทาง
ราชการ

1.2.1.การเบิกจ่ายงบประมาณล้า
ช้า
1.2.2.การใช้จ่ายงบประมาณต้อง
คานึงถึงความคุ้มค่าความจาเป็น
และเกิดประโยชน์หน่วยงานมาก
ที่สุด

-เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานได้จดั ทาคู่มอื การ

-บางครั้งการเบิกจ่ายล่าช้า

ปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
อย่างชัดเจน เมื่อปฏิบตั ิงานตามขัน้ ตอน
แล้วจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามกาหนดระยะเวลา
-การประหยัดพลังงานโดยกาหนดเวลาใน
การปิด-เปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากหน่วยงานซึ่งขอเบิก
ไม่จัดทาเอกสารให้ครบถ้วนจึง
ต้องส่งแก้ไข
-การลดค่าสาธารณูปโภค
บางครั้งเนื่องจากหน่วยงานมี
ห้องประชุมที่สามารถรองรับ
การประชุมบุคลากรได้เป็น
จานวนมากจึงมีโรงเรียนใน
สังกัดขอความอนุเคราะห์ใช้
ห้องประชุมเพื่อจัดประชุม จึง
ส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคมิได้
ลดลงแม้ในส่วนของสานักงาน
จะมีการรณรงค์เรื่องการ
ประหยัดแล้วก็ตาม
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์
2.ด้านการบริหารงานบุคคล
2.1.ด้านการเงิน
-เพื่อให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ต่อองค์กร
-เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็น
ธรรม ในการพิจารณาความดี
ความชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ การได้เข้าสู่
ตาแหน่ง และความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ

ปัจจัยเสี่ยง
2.2.1.ความรู้ความสามารถ
ทักษะ ทัศนะคติของบุคลากรมี
ผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร
2.2.2.บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน
ซึ่งอาจส่งผลต่อความโปร่งใส
ตรวจสอบได้รวมทั้งการสร้าง
ความเป็นธรรมให้เสมอภาค เท่า
เทียมกัน
2.2.3.ขาดความเข้มแข็งของการ
ใช้บังคับระเบียบกรณีมีการฝ่า
ฝืน

รายงานผลการดาเนินการ
-สร้างองค์ความรู้ในระเบียบกฏหมายด้าน
การบริหารงานบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
-ผู้บังคับบัญชา ให้ความสาคัญต่อการ
บริหารงานโดยยึดหลักความโปร่งใส มี
คุณธรรมและตรวจสอบได้
-ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนางานในหน้าที่
-จัดให้มีมาตรการในการดาเนินการ
บริหารงานบุคคล
-ให้เจ้าหน้าที่จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน เพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบกฏหมาย

โอกาส
คงเหลือ

ผลกระทบ
คงเหลือ

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลือ

ปัญหาอุปสรรค
-
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ประเภทความเสี่ยง/
วัตถุประสงค์
3.ด้านธรรมาภิบาล
3.1.การเอื้อประโยชน์
พวกพ้องในการปฏิบัติ
ราชการ
-เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติงานโดย
ยึดผลประโยชน์ของทาง
ราชการมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว
-เพื่อให้บุคลากรมี
จิตสานึกที่ดีในการเป็น
ข้าราชการ
3.2.การใช้อานาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์
-เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

ปัจจัยเสี่ยง

รายงานผลการดาเนินการ

3.1.1. ระบบอุปถัมภ์หรือพรรค
พวก ยังมีผลต่อการปฏิบตั ิ
ราชการ
3.1.2.บุคลากรให้ระดับ
ความสาคัญส่วนตัวกับผู้มา
ติดต่อราชการ
3.1.3.บุคลากรไม่ปฏิบตั ิงาน
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

-เจ้าหน้าที่จดั ทาคู่มือการปฏิบัติงาน

3.2.1.บุคลากรขาด
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
3.2.2.ช่องว่างระเบียบ
กฎหมาย และช่องทางการ
ตรวจสอบ ร้องเรียน ยังเป็น
ปัญหาอุปสรรค

-จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

และมีขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
-จัดให้มีมาตรการเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันการปฏิบัติงานที่เอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้อง

-จัดทามาตรการเพื่อเป็นแนวทางให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิเพื่อเป็นการป้องกัน
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
-ผู้บริหารหน่วยงานมีนโยบายในการ
มอบสิ่งของต่างๆแก่บุคลากรใน
สานักงาน

โอกาสคงเหลือ

ผลกระทบคงเหลือ

ระดับความ
เสี่ยงที่เหลือ

ปัญหาอุปสรรค
-ผู้รับบริการบางครั้งยังยึด
ติดกับความเป็นเพื่อน
ความสนิทสนมส่วนตัวทา
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
ด้วยความลาบากใจ

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจาปี พ.ศ.2565
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้กระทา
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทา
รายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา
ที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้
เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ

สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ
มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น
เหตุทาให้
1) การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ
2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกาหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทาผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อยอีกด้วย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึน้ เป็นประจา
4
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
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
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)
1-3 คะแนน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา
จัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความ
มาตรการกาหนด
การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน
มีมาตรการลด และประเมินซ้า สีแดง
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
ปานกลาง (Medium)

4–8 คะแนน

ต่า (Low)

1–3 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

-

สีเหลือง
สีเขียว

ตัวอย่าง

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการวิเคราะห์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ – จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถราชการ
- การนาทรัพย์สินของทางราชการ (วัสดุสานักงาน)ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการคัดเลือกนักเรียน ครูผู้บริหาร ในการรับรางวัล
- ฯลฯ
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิเขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจาปี พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
2. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส ผลกระทบ

1
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
5
5
2
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
3
5
3
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
3
4
4
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
2
4
ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5

(2) 15

4

(4) 8

(3) 12

2

3

ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
25
(1)
15
(2)
12
(3)
8
(4)

(1) 25

3
2
1
1

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
ลาดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน)
ลาดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)
ลาดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจาปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)
ต่า (Low)

มาตรการกาหนด

ปัจจัยความเสี่ยง

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์
จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ความเสี่ยง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
-

-

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาส

1. กระบวนการจัดซื้อจัด 5
จ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

ผล
กระทบ
5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
25

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาส 2

มาตรการจัดการความเสี่ยง
ม.ค.
64

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดย
วิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดทารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตร
มาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด

ก.พ.
64

ไตรมาส 3
มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

ไตรมาส 4
มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย
.64
กลุ่มนโยบาย
และแผนและ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

2. การใช้อานาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์ /
การให้และการรับ
ของขวัญ สินน้าใจ
เพื่อหวังความก้าวหน้า

3

5

15

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ เรือ่ งการรับของขวัญสิน่าใจ
น้ อย่างเคร่งครัด
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคูม่ ือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

กลุ่มบริหารงาน
บุคคลและกลุ่ม
กฎหมายและ
คดี

โอกาสและผลกระทบ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง
3. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ

โอกาส

ผล
กระทบ

3

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง
12

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาส 2

มาตรการจัดการความเสี่ยง
ม.ค.
64

1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่าง
เคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่าง
เคร่งครัด

ก.พ.
64

ไตรมาส 3
มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ไตรมาส 4
ก.ค.
64

ส.ค.
64

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย
.64
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

4. การเอื้อประโยชน์ต่อ 2
พวกพ้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง

4

8

1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตสานึกให้
ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

ภาคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
ที่ ๒๒๙ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
.........................................................................................................................................................................................
ด้ ว ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้ร่วมดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อประสำนควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำยทุจริตคอรับชั่น โดยอำศัยกลไกทำงกำรศึกษำ
เป็นเครื่องมือในกำรปลุกสำนึก และเพื่อเป็นกำรกำหนดมำตรฐำนสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำร
บริหำรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและพบบ่อย
และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย สั ม ฤทธิ์ ผ ล บรรลุ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประกอบไป
ด้วย
๑. นำยมนัส

เจียมภูเขียว

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงสำวจุลนิต

เณรสุวรรณ

รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

กรรมกำร

3. นำยวิจิตร

นำรอง

รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

กรรมกำร

4. นำยโกละเม็ด

วรรณพิมพ์

รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒

กรรมกำร

5. นำยอำทิตย์

อุทธตรี

ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

กรรมกำร

6. นำงนงเยำว์

เลิงนิสสัย

ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน

กรรมกำร

7. นำยเชษฐำ

พลธรรม

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ

กรรมกำร

8. นำงสำววิภำพร

ยงเพชร

ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

กรรมกำ

9. นำงนัฐรียำ

ฉัตรรักษำ

ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

กรรมกำร

10. นำงสรินทรำ

ประยงค์เพชร

ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กรรมกำร

11. นำงศุภลักษณ์ ไปนำน

ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ

กรรมกำร

12. นำยพงศกร

ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน

ธนทรัพย์พล

กรรมกำรและเลขำนุกำร

13. นำงวรัญญำภรณ์ เพชรภักดี
14. นำงสำวสุนิษำ นำมวิจิตร

ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร

15. นำยพลำวุธ

ชัยสงครำม

นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร

16. นำงนัทธมน

จรูญชำติ

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร รรมกำรและผช.เลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
เพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นำยมนัส เจียมภูเขียว)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิเขต 2

