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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง
ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ซึง่ ได้ดำเนินกำรไปแล้วในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เพื่อนำมำ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ตำมภำรกิจงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้กับเด็กนักเรีย นในระดับ ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ (โรงเรียนในโครงกำรขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ) ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด และตำมภำรกิจสนับสนุนในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึ กษำให้ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ ประสิ ท ธิผ ล ในกำรให้ บ ริกำรแก่ ข้ำรำชกำรครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ อัตรำจ้ำง ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อป้องกันกำรทุจริตและที่อำจเกิดจำก
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ประกอบกับ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ในเชิงรุก เพื่อป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒
มีนำคม ๒๕๖๒
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.๑ หลักการและเหตุผล
กำรมีผ ลประโยชน์ ทับ ซ้อนถือเป็ นกำรทุจริตคอร์รัป ชั่น ประเภทหนึ่ง เพรำะเป็น กำรแสวงหำ
ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลโดยกำรละเมิ ด ต่ อ กฎหมำยหรื อ จริย ธรรมด้ ว ยกำรใช้ อ ำนำจในต ำแหน่ งหน้ ำที่ ไป
แทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำร๑ตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสัง คมต้อง
สูญเสี ยไป โดยผลประโยชน์ ที่สูญ เสีย ไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้ บริกำร
ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม
อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระทำควำมผิด ยังพบผู้กระทำควำมผิดโดยไม่ เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่อง
ดั ง กล่ ำ วอี ก เป็ น จ ำนวนมำก จนน ำไปสู่ ก ำรถู ก กล่ ำ วหำร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งทุ จ ริ ต หรื อ ถู ก ลงโทษทำงอำญำ
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับ ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อ
กำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต ๒ จึ งมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งกำรทุ จ ริ ต และ
ผลประโยชน์ ทับซ้อนในรอบปี ซึ่งได้ป ฏิบัติงำนมำของปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เพื่อนำมำปรับปรุงแก้ไขและ
พั ฒ นำในกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำรำชกำรครูแ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ตำมภำรกิจงำนหลักในกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็ก
นั กเรียนในระดับ ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น (โรงเรียนในโครงกำรขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ) ให้ กับ สถำนศึกษำในสังกัด และตำมภำรกิจสนับสนุนในกำรส่ งเสริมสนับสนุน กำร
จัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ อัตรำจ้ำง ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อป้องกันกำรทุจริตและที่อำจเกิดจำก
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ประกอบกับ
เพื่ อให้ เป็ น ตำมยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ นโยบำย และมำตรกำรในเชิ งรุกให้ เป็ น รูป ธรรมยิ่ งขึ้น ตำมแผนแม่ บ ท
บู รณำกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุ จริตและประพฤติมิ ช อบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
และเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ในเชิงรุก เพื่อป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒
๑.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ อัตรำจ้ำง
นักเรียนในสังกัด ได้สร้ำงสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด
ควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
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๒. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 จึ ง ได้ ด ำเนิ น กำรประเมิ น ผล
กำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำของปีงบประมำณ ๒๕๖๑ และนำมำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยกำรประเมิ น และวิ เครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ อ ำจเกิ ด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อพัฒนำงำน
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ โดยใช้มำตรกำรในเชิงรุกให้มีประสิ ทธิภำพ
ยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร
ปัจจัย และควบคุมกระบวนกำรปฏิบั ติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้ เกิดควำมเสียหำยจำก กำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้ำน ดังนี้
1. ความเสี่ ยงด้ า นกลยุท ธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึ ง ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกั บกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุ ทธ์ที่กำหนดไว้ และกำรปฏิบั ติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่ส อดคล้ องกันระหว่ำง
นโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร
2. ความเสี่ ย งด้ า นการด าเนิ น งาน (Operational Risk: O) เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ประสิทธิผล หรือ ผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรดำเนินโครงกำร
3. ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial Risk: F) เป็ น ควำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำร
งบประมำณ และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ทำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนกำรดำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์
กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำรจัดทำรำยงำนเพื่อนำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบั ติตำมกฎระเบี ยบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน
ควำมไม่ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรทำนิติกรรม
สัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรดำเนินงำน
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ส่วนที่ ๒
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึ กษำประถมศึก ษำปทุ มธำนี เขต ๒ เป็ น หน่ ว ยงำนทำงกำรศึก ษำ
สังกัดสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิ กำร ที่มีห น้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้กับ เด็กนั กเรียนในสังกัด เพื่อให้ เป็ นไปรัฐธรรมนูญ แห่ งรำชอำณำจักไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ที่ทุกคน
มีสิ ท ธิและเสรี ภ ำพในกำรได้ รั บ กำรศึ กษำอย่ ำงเท่ ำเที ย มและมี คุ ณ ภำพ และพระรำชบั ญ ญั ติ กำรศึ ก ษำ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยแบ่งอำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินกำร
ตำมภำรกิจหลัก และภำรกิจสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
๒.๑ ภารกิจหลัก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ มีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำในกำรบู ร ณำกำรให้ ค วำมรู้ ท ำงด้ ำ นกำรศึ ก ษำแก่ เ ด็ ก ในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ำร ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ น
ประถมศึ ก ษำ ประถมศึ ก ษำ และมั ธ ยมศึ ก ษำ (โรงเรี ย นขยำยโอกำสทำงกำรศึ ก ษำและเปิ ด ถึ งระดั บ
มัธยมศึกษำตอนปลำย) เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและวำงแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมอำนำจหน้ำที่ที่ได้กำหนดไว้
ซึ่งส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ รับผิ ดชอบเขตพื้ นที่กำรศึกษำ จำนวน 3
อำเภอ คือ อำเภอลำลูกกำ อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำตำมประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำร ออกเป็น 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย
ซึ่ ง ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด จ ำนวน
67 โรง มีเด็กนักเรียน (อนุบำล ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำต้อนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย) ในควำม
รับผิดชอบ จำนวน 28,021 คน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒
จำนวน ๑ คน รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 1 คน ข้ำรำชกำรครู จำนวน 1,๓81
คน ศึกษำนิเทศก์ จำนวน 7 คน บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค(๒) จำนวน 32 คน พนักงำน
รำชกำร จำนวน 30 คน ลูกจ้ำงประจำ 31 คน ลูกจ้ำง(ครูผู้สอน) จำนวน 44 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน
๒9,548 คน (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ำย ๒๕62) ซึ่ ง จำกข้ อ มู ล อั ต รำก ำลั ง ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น จะเห็ น
ได้ว่ำส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ เป็นหน่ วยงำนที่ มีภ ำรกิจหลั ก เกี่ยวกับ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตั้งแต่ระดับอนุบำล ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ (โรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำและเปิดถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย) เพื่อให้เด็กนักเรียน จำนวน 28,274 คน ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบมีคุณภำพชีวิตที่ดีทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ และมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมี
คุณภำพต่อไป โดยเฉพำะในเรื่องของกำรปลุกจิตใต้สำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและสำมำรถแยกแยะใน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่ำงชัดเจน
๒.๒ ภารกิจสนับสนุน
นอกเหนื อ จำกภำรกิ จ หลั ก ดั งกล่ ำวข้ ำงต้ น แล้ ว ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำประถมศึ ก ษำ
ปทุมธำนี เขต ๒ จะต้องมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบภำรกิจในส่วนของกำรสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อเป็ น กำรให้ ส วัส ดิกำร ขวัญ กำลั งใจให้ กับข้ำรำชกำรครูแลบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และอัตรำจ้ำง รวมจำนวน ๑,527 คน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนของภำรกิจสนับสนุน
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กำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
๒.๒.๑ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำครูและบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำให้ มีคุณ ธรรม จริยธรรม
และวินัย ตำมมำตรฐำนวิชำชีพโดยมีค่ำนิยมและศักดิ์ศรีในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี และตรงตำมควำมต้องกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๒.๒ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ พนั ก งำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ อัตรำจ้ำง ให้ได้รับค่ำตอบแทน สวัสดิกำร ขวัญ และกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันกำร
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรปฏิบัติงำน
๒.๒.๓ กำรให้ บ ริ ก ำรทำงด้ ำ นกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล เกี่ ย วกั บ กำรย้ ำ ย กำรบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
กำรเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น กำรได้ รั บ เครื่ อ งรำชอิ ส ริ ย ำภรณ์ เครื่ อ งหมำยเชิ ด ชู เกี ย รติ สวั ส ดิ ก ำรเกี่ ย วกั บ
ค่ ำ รั ก ษำพยำบำล ค่ ำ เช่ ำ บ้ ำ น และค่ ำ ตอบแทนอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ มี ค วำมเป็ น อยู่ ที่ มี คุ ณ ค่ ำ และมี ศั ก ดิ์ ศ รี
๒.๒.๔ กำรให้ บ ริ ก ำรทำงด้ ำนข้ อ มู ล สำรสนเทศ ทั้ งทำงด้ ำ นข้ อ มู ล รำยบุ ค คล ข้ อ มู ล อำคำร
และสิ่ งก่ อ สร้ ำง เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรของบประมำณเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำ และพั ฒ นำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรสื่อสำรทำงด้ำนต่ำงๆ โดยสอดคล้องกับกำรพัฒ นำในโลก
ของกำรสื่อสำรทำงเทคโนโลยี ๔.๐ และสำมำรถนำมำใช้ได้ตำมแนวทำงของแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่อกำรพัฒนำตนเองให้มี
ค่ำนิยมที่ดี มีคุณภำพต่อไป
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ส่วนที่ ๓
การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี ๒๕๖๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้ตะหนักถึงมำตรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร ตำมนโยบำยของรัฐบำล คสช. ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 27 มีนำคม 2561 กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำง
ต่อเนื่องและให้เป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดมำตรกำร กลไก และกำรวำงระบบในกำรจัดกำรกำรป้อ งกันกำร
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว และครูอัตรำจ้ำง ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรวัดระดับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรตรวจสอบได้ ตำมหลักธรรมำภิบำล ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึ กษำปทุ มธำนี เขต ๒ เพื่ อ ให้ ตอบสนองต่อกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรจัด กำรเรียนกำรสอนให้ กั บ
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน ซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ ได้ดูแล
และรับผิดชอบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 4 ระดับ คือ ระดับอนุบำล ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น (โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ) และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
เปิดถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย) ตำมภำรกิจหลักให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ กนักเรียนเป็น
สำคัญ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และจำกกำรดำเนิ น งำนกำรประเมิน ควำมเสี่ ยงที่อำจก่อให้ เกิด กำรทุ จริตและผลประโยชน์
ทับ ซ้อน ในรอบปี งบประมำณ ๒๕๖๑ ที่ ผ่ ำนมำ มีประเด็นที่ ส ำมำรถเก็บ ข้อมูล ซึ่งรวบรวมได้และน ำมำ
ประยุ กต์ใช้ในกำรพั ฒ นำกำรปฏิบั ติงำนของส ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำปทุ มธำนี เขต ๒
เพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น ได้ดังนี้
๓.๑ พฤติกรรมความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดจำกปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ
1) ปัจจัยภายใน คือ ด้ำนนโยบำยของผู้บริหำรซึ่งมีหน้ำที่กำกับติดตำมโดยตรง กับผู้บริหำรที่
รักษำรำชกำรแทน ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจและกำรรับฟังของผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมเชื่อมั่นและ
ควำมรู้สึกต่ำงกัน ทำให้มีผลกระทบต่อกำรพิจำรณำสั่งกำร และกำรควบคุม กำรตรวจสอบ ควำมซื่อสัตย์
จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ ซึง่ กำร
เปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง กำรควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน
2) ปัจจัยภายนอก คือ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้ อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระทำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว
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หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิ น
เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไป
ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอำนำจ
หน้ ำที่ ตัดสิ น ใจให้ ญ ำติพี่ น้ องหรื อบริษั ทที่ ตนมีส่ วนได้ส่ วนเสี ยได้รับสั มปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำง
รำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระทำแบบนี้เป็นกำรกระทำที่ผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
การประเมิน ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะทำให้
เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติ งำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด
ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิด หรือนำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น
๓.๒ โอกาสของการเกิด
กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งเกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นในครั้งนี้ นำเอำควำมเสี่ ยงในด้ ำนต่ำงๆ
มำด ำเนิ น กำรโดยกำรวิ เ ครำะห์ ตำมกรอบ มำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) และตำมบริบ ทควำมเสี่ ยงด้ ำนผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 กำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับ ซ้อนนี้ จะช่วยให้ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นที่เกิด ขึ้น และปั จจัย เสี่ ย งที่ ท ำให้ มี โอกำสของกำรเกิ ดควำมเสี่ ย งต่อ กำรทุจ ริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้
1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำม
รับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ทำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยต่อตนเอง
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
และขำดกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
๔. กำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้ง กำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ยังมีลักษณะที่เป็นนำมธรรมในบ้ำงเรื่อง
๕. กำรมีค่ำนิยมที่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย ขำดจิตสำนึกตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๓ ผลกระทบ
๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เกี่ยวข้อง ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำน ยังคงปฏิบัติงำนในรูปแบบเดิมๆ เช่น ระบบอุปถัมภ์ กำรให้ของขวัญหรือของกำนัล
๒. หน่วยงำนยังขำดกำรกำกับติดตำมที่เข็มแข็งและเป็นนำมธรรม
๓. ขำดจิตสำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ทำให้ขำดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
๔. ทำให้หน่วยงำนขำดควำมเชื่อมั่น ต่อผู้มำติดต่อรำชกำร
๓.๔ มาตรการในการจัดการ
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1. สร้ำงจิตสำนึกในกำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำร
รำชกำรให้เกิดควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้มีควำมชัดเจน
๒. สร้ำงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
๓. ตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้ำที่อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่ำงที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. สร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชำชน
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ส่วนที่ ๔
การวิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปี ๒๕๖๒
๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict
of Interest)
กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับ ซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ ระดับโอกำส
ที่จะเกิดผลกระทบของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และดำเนินกำร
วิเครำะห์ และจัดลำดับควำมเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง
ด้ ำ นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่ ระดั บ โอกำสที่ จ ะเกิ ด ควำมเสี่ ย ง (Likelihood) และควำมรุ น แรงของ
ผลกระทบ (Impact) และระดั บ ควำมเสี่ ย ง ทั้ งนี้ ก ำหนดเกณฑ์ ในเชิ ง คุ ณ ภำพเนื่ อ งจำกเป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง
พรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ
มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

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

โอกาสที่เกิด
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง
ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง
สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง

ระดับ ของควำมเสี่ ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญ ในกำรบริห ำรควำมเสี่ ยง โดย
พิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
1
2
3
4

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

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

ในกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรกำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำร
พิจำรณำจัดระดับ ควำมสำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ที่ เกิ ด ขึ้ น (Impact) และขอบเขตของระดั บ ควำมเสี่ ย งที่ ส ำมำรถยอมรับ ได้ (Risk Appetite Boundary)
โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในกำร
จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมำก (Extreme)

คะแนนระดับความ
เสี่ยง
15-25 คะแนน

เสี่ยงสูง (High)
ปำนกลำง (Medium)

9-14 คะแนน
4–8 คะแนน

ต่ำ (Low)

1–3 คะแนน

มาตรการกาหนด
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มี
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ควำมรุนแรง
ของ
ผลกระทบ
(Impact)

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood)
๔.2 โอกาสของการเกิดความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ
มีกำรเอื้อประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรรับ – จ่ำยเงิน
- กำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย / กำรจัดทำบัญชีทำงกำรเงิน
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร
- กำรกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ
- กำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร
- กำรจัดหำพัสดุ

14

- กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ
- กำรเบิกค่ำตอบแทน
- กำรใช้รถรำชกำร
- ฯลฯ
๔.๓ ผลกระทบที่ทาให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมำณ
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อำนำจหน้ำที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระทำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน
4.๔ มาตรการการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
- จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่
- กำรส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำ เป็นตัวอย่ำงที่ดี
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๕ การรายงานผลดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำปทุ ม ธำนี เขต 2 ก ำหนดควำมเสี่ ย งที่ เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ/บุคคลอื่น ที่มำติดต่องำนซึ่งตนเองได้ทำไปโดยหน้ำที่ หรือกำรละเว้น
กำรกระทำตำมหน้ ำที่ของตน หรือที่เป็นกำรโน้มน้ำวให้ ละเว้นกำรเลื อกปฏิบัติต่อบุคคลใดที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง
2. น ำข้อมูลลับ ของหน่ วยงำนไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและแสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น
3. ทำลำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่หน่วยงำน เช่น ให้คำชี้แนะแก่ผู้รับสัญญำในทำงที่ตักตวง
ประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับสัญญำ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลตอบแทนหรือไม่ได้รำงวัลตอบ
แทนก็ตำม หรือกรณีอื่นที่ส่อไปในทำงไม่สุจริต
เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
และผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในะดับ
ใดในตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน
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ลาดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

ลาดับ
ความเสี่ยง

1

รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ/บุคคลอื่น ที่มำติดต่องำนซึ่ง
ตนเองได้ทำไปโดยหน้ำที่ หรือกำรละเว้นกำรกระทำ
ตำมหน้ำที่ของตน หรือที่เป็นกำรโน้มน้ำวให้ละเว้น
กำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของตนเอง
นำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบ
แทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด
หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและ
แสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น
ทำลำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่หน่วยงำน เช่น ให้
คำชี้แนะแก่ผู้รับสัญญำในทำงที่ตักตวงประโยชน์หรือ
ชี้แนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับสัญญำ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะ
ได้รับรำงวัลตอบแทนหรือไม่ได้รำงวัลตอบแทนก็ตำม
หรือกรณีอื่นที่ส่อไปในทำงไม่สุจริต
นำบุคลำกร/ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น

4

5

20

(1)

3

5

15

(2)

3

4

12

(3)

4

3

12

(4)

2

3

4
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5

มีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้ำนค้ำ เช่น เป็นหุ้นส่วน
หรือเป็นกรรมกำร เป็นต้น ในกำรซื้อของก็ซื้อจำก
ร้ำนค้ำที่มีส่วนได้เสียนี้ ในรำคำแพงและคุณภำพต่ำ
ทำหลักฐำนกำรไปรำชกำรเป็นเท็จเพื่อให้ตนเองได้
ประโยชน์
รับเงินค่ำตอบแทน หรือค่ำชดเชยใดๆ หรือ
ประโยชน์อื่นใด จำกผู้รับสัญญำที่เข้ำมำรับโครงกำร
ในหน่วยงำน เช่น ค่ำตั๋วภำพยนตร์ ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว
ฯลฯ
กำรใช้ควำมสัมพันธ์ในเชิงอภิสิทธิ์หรือควำมสนิท
สนมเกินควร
ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำแทรกแซงจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบ

6
7

8
9

โอกาส ผลกระทบ

ระดับ
ลาดับ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
8
(5)

2

4

2

4

8

(6)

2

3

6

(7)

2

3

6

(8)

2

3

6

(9)

16

10

ใช้เวลำรำชกำรดูแลธุรกิจส่วนตัว

11

ใช้เวลำรำชกำร เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเตอร์เน็ตของหน่วยงำน แสวงหำประโยชน์
ส่วนตัว ด้วยกำรติดต่อซื้อ/ขำยสินค้ำ
12 กระทำกำรโดยจงใจหรือเจตนำ ในกำรแก้ไขหรือ
กรอกข้อควำมทำให้เกิดควำมผิดพลำดของข้อควำม
ในเอกสำรกำรทำงำน กำรรับรองเป็นหลักฐำนซึ่ง
ข้อเท็จจริงอันเอกสำรนั้นมุ่งพิสูจน์ควำมจริงอันเป็น
เท็จ ในกำรตรวจรับพัสดุหรือกำรจ้ำงทุกกรณี
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
5
ควำมรุนแรง
ของผลกระทบ
(Impact)

4

2

3

6

(10)

2

3

6

(11)

2

2

4

(12)

(4)

3

(1)
(3)

2

(12)

(7, 8, 9,
10, 11)

(5,6)

2

3

4

(2)

1
1

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญความเสี่ยงด้านการทุดจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ/บุคคลอื่น ที่มำติดต่องำนซึ่งตนเอง ลำดับ 1 (สูงมำก = 20 คะแนน)
ได้ทำไปโดยหน้ำที่ หรือกำรละเว้นกำรกระทำตำมหน้ำที่ของ
ตน หรือที่เป็นกำรโน้มน้ำวให้ละเว้นกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ใดที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง
นำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็น ลำดับ 2 (สูงมำก = 15 คะแนน)
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด หรือนำข้อมูลไป
เปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและแสวงหำประโยชน์จำกข้อมูล
เหล่ำนั้น
ทำลำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่หน่วยงำน เช่น ให้คำชี้แนะ ลำดับ 3 (สูง = 12 คะแนน)
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แก่ผู้รับสัญญำในทำงที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ใน
สัญญำให้ผู้รับสัญญำ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลตอบแทนหรือ
ไม่ได้รำงวัลตอบแทนก็ตำม หรือกรณีอื่นที่ส่อไปในทำงไม่สุจริต
นำบุคลำกร/ทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์แก่ ลำดับ 4 (สูง = 12 คะแนน)
ตนเองหรือผู้อื่น
จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมำก
สูง ปำนกลำง และต่ำ โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 ประจำปีงบประมำณ 256๒ มี ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เ เสี่ยงสูงมำก (Extreme)

เสี่ยงสูง (High)

มาตรการกาหนด
จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง

จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพื่อให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจัยความเสี่ยง
- รับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ/บุคคล
อื่น ที่มำติดต่องำนซึ่งตนเองได้ทำไป
โดยหน้ำที่ หรือกำรละเว้นกำร
กระทำตำมหน้ำที่ของตน หรือที่เป็น
กำรโน้มน้ำวให้ละเว้นกำรเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของตนเอง
- นำข้อมูลลับของหน่วยงำนไป
เปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใด หรือนำข้อมูลไป
เปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและ
แสวงหำประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น
- ทำลำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่
หน่วยงำน เช่น ให้คำชี้แนะแก่ผู้รับ
สัญญำในทำงที่ตักตวงประโยชน์หรือ
ชี้แนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับ
สัญญำ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัล
ตอบแทนหรือไม่ได้รำงวัลตอบแทนก็
ตำม หรือกรณีอื่นที่ส่อไปในทำงไม่
สุจริต
- นำบุคลำกร/ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น
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ระดับควำมเสี่ยง
ปำนกลำง (Medium)

มำตรกำรกำหนด
ปัจจัยควำมเสี่ยง
ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม - กระทำกำรโดยจงใจหรือเจตนำ ใน
ควำมเสี่ยง
กำรแก้ไขหรือกรอกข้อควำมทำให้
เกิดควำมผิดพลำดของข้อควำมใน
เอกสำรกำรทำงำน กำรรับรองเป็น
หลักฐำนซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสำรนั้น
มุ่งพิสูจน์ควำมจริงอันเป็นเท็จ ใน
กำรตรวจรับพัสดุหรือกำรจ้ำงทุก
กรณี
- รับเงินค่ำตอบแทน หรือค่ำชดเชย
ใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด จำกผู้รับ
สัญญำที่เข้ำมำรับโครงกำรใน
หน่วยงำน เช่น ค่ำตั๋วภำพยนตร์
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ฯลฯ
- มีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้ำนค้ำ
เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกำร
เป็นต้น ในกำรซื้อของก็ซื้อจำก
ร้ำนค้ำที่มีส่วนได้เสียนี้ ในรำคำแพง
และคุณภำพต่ำ
- รับข้อเสนอหรือรับบริกำรโดยไม่
คิดเงิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ค่ำบริกำรในกำรตบแต่งสถำนที่ จำก
คู่สัญญำของหน่วยงำน หรือผู้ที่มำ
ติดต่องำนอยู่ด้วย
- กำรใช้ควำมสัมพันธ์ในเชิงอภิสิทธิ์
หรือควำมสนิทสนมเกินควร
- ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำ
แทรกแซงจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน
ควำมรับผิดชอบ
- ใช้เวลำรำชกำรดูแลธุรกิจส่วนตัว
- ใช้เวลำรำชกำร เครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงำน
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แสวงหำประโยชน์ส่วนตัว ด้วยกำร
ติดต่อซื้อ/ขำยสินค้ำ
- ทำหลักฐำนกำรไปรำชกำรเป็นเท็จ
เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์
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๔.๖ แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

1. รับรำงวัลจำก
เจ้ำหน้ำที่รัฐ/บุคคล
อื่น ที่มำติดต่องำน
ซึ่งตนเองได้ทำไป
โดยหน้ำที่ หรือกำร
ละเว้นกำรกระทำ
ตำมหน้ำที่ของตน
หรือที่เป็นกำรโน้ม
น้ำวให้ละเว้นกำร
เลือกปฏิบัติต่อ
บุคคลใดที่เกิดจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่
ของตนเอง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

4

5
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1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำง
เคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เรื่องกำรรับของขวัญสินน้ำใจ
อย่ำงเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนิน
กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำง
และมำตรกำรในด่ำเนินกำรสร้ำง
จิตสำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๒

ก.พ.
6๒

ไตรมาส 3
มี.ค.
6๒

เม.ย.
6๒

พ.ค.
6๒

ไตรมาส 4
มิ.ย.
6๒

ก.ค.
6๒

ส.ค.
6๒

ก.ย.
6๒

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
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กำรทุจริตทุกรูปแบบ

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

2. นำข้อมูลลับ
ของหน่วยงำนไป
เปิดเผย เพื่อรับสิ่ง
ตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ในรูปของ
เงินหรือประโยชน์
อื่นใด หรือนำ
ข้อมูลไปเปิดเผย
แก่ญำติหรือพวก
พ้องและแสวงหำ
ประโยชน์จำก
ข้อมูลเหล่ำนั้น

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

3

5
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1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไข ปัญหำกำรทุจริตของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำง
เคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
และกำรประพฤติมชิ อบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๒

ก.พ.
6๒

ไตรมาส 3
มี.ค.
6๒

เม.ย.
6๒

พ.ค.
6๒

ไตรมาส 4
มิ.ย.
6๒

ก.ค.
6๒

ส.ค.
6๒

ก.ย.
6๒

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
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23

ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

3. ทำลำยหรือ
สร้ำงควำมเสื่อม
เสียแก่หน่วยงำน
เช่น ให้คำชี้แนะแก่
ผู้รับสัญญำในทำงที่
ตักตวงประโยชน์
หรือชี้แนะช่องโหว่
ในสัญญำให้ผู้รับ
สัญญำ ทัง้ นี้ ไม่ว่ำ
จะได้รับรำงวัลตอบ
แทนหรือไม่ได้
รำงวัลตอบแทน
ก็ตำม หรือกรณีอื่น
ที่ส่อไปในทำงไม่
สุจริต

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

3

4

12

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
และกำรประพฤติมชิ อบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนิน
กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้ำงแนวทำง
และมำตรกำรในด่ำเนินกำรสร้ำง
จิตสำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๒

ก.พ.
6๒

ไตรมาส 3
มี.ค.
6๒

เม.ย.
6๒

พ.ค.
6๒

ไตรมาส 4
มิ.ย.
6๒

ก.ค.
6๒

ส.ค.
6๒

ก.ย.
6๒

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง
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ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

ระยะเวลาดาเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ไตรมาส 2
ม.ค.
6๒

ก.พ.
6๒

ไตรมาส 3
มี.ค.
6๒

เม.ย.
6๒

พ.ค.
6๒

ไตรมาส 4
มิ.ย.
6๒

ก.ค.
6๒

ส.ค.
6๒

ก.ย.
6๒

ผู้รับผิดชอบ
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4. นำบุคลำกร/
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้เป็น
ประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อื่น

4

3

12

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำย
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
และกำรประพฤติมชิ อบ เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร
และบุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรดำ
ดำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม
และทั่วถึงมำกยิง่ ขึ้น เพื่อร่วมสร้ำง
แนวทำงและมำตรกำรในด่ำเนินกำร
สร้ำงจิตสำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ

ทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง

คณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประธาน
นำยวิชัย แสงศรี

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2

รองประธาน
นำยวิรุฬห์ แสงงำม

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2

คณะทางาน
นำงเกศรินทร จิตรสิงห์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำงตวงรักษ์ รับพร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นำงกมลภำ วงศ์เหลือง ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
น.ส.ลักขณำวรรณ ภู่สำร ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นำงนพวรรณ แสงจันทร์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
นำงพวงเพชร แสงส่อง ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
น.ส.ศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ว่ำที่ร.ต.นันทเดช โชคถำวร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
นำยวัลลภ ชำวหวำยสอ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
นำยเกรียงไกร พุทไธวัฒน์
นำยช่ำงเทคนิค ชำนำญงำน
นำงวัลลภำ สำยสุวรรณ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
น.ส.พิไลภรณ์ ตระกูลพันธ์เลิศ นักประชำสัมพันธ์ ชำนำญกำรพิเศษ

