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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



ค ำน ำ 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต ในกำรปฏิบัติงำน โดยวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกใน            
กำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริต มุ่งกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัย
ของเจ้ำหน้ำที่  นอกจำกนี้ยังน ำควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นมำตรกำรภำยใน เพ่ือป้องกันกำรทุจริต
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ อีกด้วย เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ 
ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ นโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ของชำติจำกภัยกำรทุจริต และยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔) 
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๑. หลักกำรและเหตุผล 

 

   กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง  
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของ
ส่วนรวม และท ำ ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำ
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำ
ควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูก
กล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำร
ภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำ กำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำ   
กำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัย และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำน
ที่อำจเกิดกำรทุจริต 

ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้ 
๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S ) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุ

เป้ำหมำย และพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ       
กลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม  ่เหมำะสม รวมถึงควำมไม  ่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย 
เป้ำหมำยกลยุทธ์  โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร 

๒. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
องค์กร/กระบวนกำร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลในกำรด ำเนิน โครงกำร 
   ๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ 
หรือ เป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม 
และกำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว 



๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ 
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่
ทันสมัย หรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำง
สัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 

สำเหตุของกำรเกิดควำมเสี่ยง อำจเกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
๑) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร   

และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง        
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง 
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่
บุคคล นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือ  
ไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่
รวมถึง ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งใน
องค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้
ญำติพ่ีน้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขำดกำร ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้ เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์        
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้
เกิด ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์
หรือ สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำล
ก่อให้เกิดหรือ น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
ต ำ ม ก ร อ บ ม ำ ต ร ฐ ำ น  COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต ๒  กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  ทรำบถึงควำมเสี่ยง กำรทุจริตที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้เกิด ดังนี้ 

๑. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ ขำดหรือ                  
มีควำมรบัผิดชอบไม่เพียงพอ 

๒. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรม         
    ๓. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน        
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
    พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต          
และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็น ปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 



๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่ำง ที่ดียนืหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 
๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต (Risk Assessment) 
   กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ  
เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์       
กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) 
และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำก 
เป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได ้
 
เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

 
  ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ 
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)  
ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส X ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑไ์ว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
๔ สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
๒ น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
๓ ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่ไม่เหมำะสม 
๒ น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง 

ระดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
๑ ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E)          ๑๕ - ๒๕   คะแนน 
๒ ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)            ๙ - ๑๔   คะแนน 
๓ ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M)            ๔ - ๘     คะแนน 
๔ ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ (Low Risk : L)            ๑ - ๓     คะแนน 



คว
ำม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

  ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำ 
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่ เกิดขึ้น (Impact)               
และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 
 
 
  ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ 
ในกำร จัดแบ่ง ดังนี้ 

 
ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk)  
 

๕ 
 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ 
๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 
 
 
 
 

 

     

ระดับควำมเสี่ยง 
คะแนนระดับ
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด 
กำรแสดงสี
สัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมำก (Extreme)  ๑๕ - ๒๕ คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรอืถ่ำยโอนควำมเสี่ยง       สีแดง 

เสี่ยงสูง (High)   ๙ - ๑๔ คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสีย่ง       สีส้ม 

ปำนกลำง (Medium)   ๔ - ๘   คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง       สีเหลือง 

ต่ ำ (Low)   ๑ - ๓   คะแนน ยอมรับควำมเสีย่ง       สีเขียว 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ X ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

(Likelihood X Impact) 

 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 



๒. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต (Risk Assessment) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
    นรำธิวำส เขต ๒  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ดังนี้  
๑) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
    - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
    - กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ มีกำร 

เอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค 
    - กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อผู้อ่ืน                       

ทีเ่กี่ยวข้อง 

๒) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กำรรับ - จ่ำยเงิน 
- กำรบันทึกบัญชีรับ - จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร 
- กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ 
- กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- กำรดัดเลือกบุคคล 
- กำรจัดหำพัสดุ 
- กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 
- กำรเบิกค่ำตอบแทน 
- กำรใช้รถรำชกำร 
- กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 

           - ฯลฯ  
๓) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
- สูญเสียงบประมำณ 
- เปิดชอ่งทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 

           ๔) แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(๑) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  

รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ 
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที ่
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี 

 



(๒) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒                    ประจ ำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๔                    
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒  ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน           

จ ำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
๑. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

 ๒. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์  
 ๓. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  
 ๔. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

  เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)   
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบ  
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำงควำม
เสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 

 

   

 

 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ  

ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ  
ควำม
เสี่ยง 

๑ กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ๕ ๕ ๒๕ (๑) 
๒ กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ ๕ ๑๕ (๒) 
๓ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ๓ ๔ ๑๒ (๓) 
๔ กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ๒ ๔ ๘ (๔) 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
 

๕ 
 

  (๒)  (๑) 

๔  (๔) (๓)   

๓      

๒      

๑      

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 
 

จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เสี่ยง กำรทุจริต สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงกำรทุจริตได้ ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 

กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ส ำดับ ๑ (สูงมำก = ๒๕ คะแนน) 
กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ ส ำดับ ๒ (สูงมำก = ๑๕ คะแนน) 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ส ำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน) 
กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ส ำดับ ๔ (ปำนกลำง = ๘ คะแนน) 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 



  จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมำก สูง และปำนกลำง 
โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒         
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ มีดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ระดบัความเสีย่ง มาตรการก าหนด ปัจจยัความเสีย่ง 

        เสี่ยงสูงมำก    
        (Extreme) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยงมีมำตรกำรลด 
และประเมินซ ้ำ หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่เป็นไปตำม
ระเบียบ 
- กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 

      เสี่ยงสูง 
      (High) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ 

- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ที่ไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 

      ปำนกลำง     
      (Medium) 

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง 

- กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

       ต่ ำ (Low) - - 



๓. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ม.ค.
๖๔ 

ก.พ.
๖๔ 

มี.ค.
๖๔ 

เม.ย.
๖๔ 

พ.ค.
๖๔ 

มิ.ย.
๖๔ 

ก.ค.
๖๔ 

ส.ค.
๖๔ 

ก.ย.
๖๔ 

๑. กำรเบิกจ่ำย 
งบประมำณที่ไม่
ถูกต้อง ตำมระเบียบ 

๑ ๕ ๕   ๑. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ บุคลำกร ปฏิบัติตำม
ระเบียบกำรเบิกจ่ำย กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 
  ๒. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ บุคลำกร ให้ปฏบิัติตำม
ประกำศหลักเกณฑ์ กำรปฏิบัติเกีย่วกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น 
กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีและกำรประพฤตมิิชอบ อย่ำงเคร่งครัด 
  ๓.อบรม "กำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะด้ำน กำรเงิน กำรบัญชี และ
กำรพัสดุ" 
 

         กลุ่มบริหำร 
งำนกำรเงินและ

สินทรัพย์ 

๒. กำรเอือ้ประโยซน์         
ต่อพวกพ้องในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

๒ ๔ ๘  ๑. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ บุคลำกร ปฏิบัติตำม
นโยบำยเกีย่วกับควำม โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอยำ่งเคร่งครัด  
 ๒. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบตัหิน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ  
 ๓. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ บุคลำกร ปฏิบัติตำม 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๔. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร บ้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งข้ึน เพื่อ
ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด ำเนินกำร สร้ำงจติส ำนึกให้
ข้ำรำชกำรรังเกียจ กำรทุจรติทุกรปูแบบ 
๕. จัดท ำมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

         กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ 



 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ม.ค.
๖๔ 

ก.พ.
๖๔ 

มี.ค.
๖๔ 

เม.ย.
๖๔ 

พ.ค.
๖๔ 

มิ.ย.
๖๔ 

ก.ค.
๖๔ 

ส.ค.
๖๔ 

ก.ย.
๖๔ 

๓. กำรใช้อ ำนำจ
หน้ำท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์/ 
กำรให้และกำรรับ
ของขวัญ สินน้ ำใจ 
เพื่อหวัง
ควำมก้ำวหน้ำ 

๓ ๕ ๑๕ ๑. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร ให้ปฏิบัตติำม
มำตรกำรป้องกันและ แกไ้ข ปัญหำกำรทุจริตของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธวิำส เขต๒ 
๒. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร บุคลำกร ให้ปฏิบัตติำมกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องกำรรับของขวัญสินน้ ำใจ อย่ำงเคร่งครดั  
๓. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ บุคลำกรปฏิบัตติำมคูม่ือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 
เขต ๒   
 

         ทุกกลุ่มงำน 



 

 

 
 
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกำส ผลกระทบ 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ไตรมำส ๒ ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔ 
ม.ค.
๖๔ 

ก.พ.
๖๔ 

มี.ค.
๖๔ 

เม.ย.
๖๔ 

พ.ค.
๖๔ 

มิ.ย.
๖๔ 

ก.ค.
๖๔ 

ส.ค.
๖๔ 

ก.ย.
๖๔ 

๔. กำรเอ้ือ
ประโยชนต์่อ 
พวกพ้องในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

๒ ๔ ๘ ๑. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ บุคลำกร ปฏิบัติตำม
นโยบำยเกีย่วกับควำม โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอยำ่งเคร่งครัด  
๒. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีและกำร ประพฤตมิิชอบ 
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ  
๓. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ บุคลำกร ปฏิบัติตำม 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔. ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร ป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งข้ึน เพื่อ
ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในด ำเนินกำรสร้ำงจติส ำนึกให้
ข้ำรำชกำรรังเกียจ กำรทุจรติทุกรปูแบบ 
๕. จัดท ำมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร ทุจรติ 

         กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 

 
                       ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ 
                                                ที่ ๑๓๙/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยง และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน 
        ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
        ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ 

...................................................................... ............. 
                      ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยง 
และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ต้องมีกำรเผยแพร่ข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนทำงเว็บไซต์หน่วยงำน ในข้อมูล o๓๖ และ o๓๗  
                     เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและทุ กกลุ่มงำนมีส่วนร่วม 
ในกำรด ำเนินกำร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยง และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน 
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ดังนี้       
  คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำร
ประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒     
  ๑. นำยสุพจน์ มณีรัตนโชติ  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒      ประธำนกรรมกำร 

       ๒. นำยวิรัตน์  กะตะศิลำ  รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยกิติกร ศิรินิกร  รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒   กรรมกำร 
  ๔. นำงลักขณำ  เสริมสุข  รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒    กรรมกำร 
  ๕. นำงวรรณำ  ขวัญสืบ   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร               
  ๖. นำงรัชนี  มณีรัตนโชต ิ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร             กรรมกำร 
  ๗. นำงเนตรนภิส  เลิศเดชำนนท์ ผอ.กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
  ๘. นำยลำภวัต  บุญธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตำม              กรรมกำร 
  ๙. นำยถวิล  ดำแก้ว   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
  ๑๐. นำงอรสำ  อำลี  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
  ๑๑. นำงชินลักษณ์  พันธ์โภชน์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร
 ๑๒. นำยขวัญชัย  สมสิน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล    กรรมกำร 
  ๑๓. นำงวรนำรี  เผ่ำชู   ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี              กรรมกำร 
  ๑๔. นำงจันทร์รัตน์  อริยพฤกษ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
             



      -๒- 
 
         คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้ำที่ในกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ในกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ประกอบด้วย 
   ๑. นำยสุพจน์ มณีรัตนโชติ  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒      ประธำนกรรมกำร 

       ๒. นำยวิรัตน์  กะตะศิลำ  รอง ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒   รองประธำนกรรมกำร 
   ๓. นำงวรรณำ  ขวัญสืบ   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร        
   ๔. นำงรัชนี  มณีรัตนโชต ิ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร             กรรมกำร 
    ๕. นำงเนตรนภิส  เลิศเดชำนนท์ ผอ.กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
            ๖. นำยลำภวัต  บุญธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตำม              กรรมกำร 
            ๗. นำยถวิล  ดำแก้ว   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
            ๘. นำงอรสำ  อำลี  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
            ๙. นำงชินลักษณ์  พันธ์โภชน ์ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กรรมกำร
           ๑๐. นำยขวัญชัย  สมสิน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล    กรรมกำร 
            ๑๑. นำงวรนำรี  เผ่ำชู   ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี              กรรมกำร 
            ๑๒. นำงจันทร์รัตน์  อริยพฤกษ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
    ๑๓. นำงสำวธัญญำภรณ์ แก้วฉำย  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏบิัติงำน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๑๔. นำยทวีศักดิ์  สุรินทร์   พนักงำนรำชกำร           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยตำมภำรกิจจน
ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

              ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนำยน   พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                 

                       



ภาพการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


