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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดย

การละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้  ดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในก ารปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็น
กลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ท างก ารเงิน คุณภาพ
การให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า ความผิดโดยไม่เจตน าหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสูงการถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ อีกด้วย โรงเรียนราชวินิต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนก ารวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในก ารบริห ารปัจจัย และควบคุม
กระบวนก ารปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจใน
ภาพ รวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ไมเ่หมาะสม รวมถึงความไมส่อดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน 
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่ใช้/บุคล ากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน โครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับก ารบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น 
การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันตอ่สถานการณ์หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น 
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์การวางแผน การควบคุม และการจัดท า  รายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย  หรือความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงก ารท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการ
ด าเนินงาน  
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สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ เปลี่ยนแปลง

ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม ก ากับดูแลไม่
ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือ สภาพ
การแขง่ขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่ง
ผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แตร่วมถึง ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไมใ่ช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็
ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือ
การที่บุคคลผู้มีอ านาจหนา้ที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้ เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน
การบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด ความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ
อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ น าไปสูงการทุจริตมากเท่านั้น การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินก ารวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนราชวินิต  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนราช
วินิต  ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่ของขา้ราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบไม่เพียงพอ  
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการข าดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่นในหลักธรร

มาภิบาล 
พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนด  

มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ก ารกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหา
ส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด  ความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ มาให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัว

ในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

ความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ ( Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผล

คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนนบ่อยครั้ง 

 



4 
 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา จัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

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

 

 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียน
ราชวินิต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
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 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แกต่นเองและพวกพ้อง  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไมเ่หมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์

หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีสงวนเกี่ยวข้อง  
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที ่ 
2. การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบังเวลาราชการ  
3. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความนา่เชื่อถือ  
4. การน ารถราชการ, บุคลากร, วัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัว  
5. การจงใจไมป่ฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การเงิน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหนา้ที่ใช้อ านาจหนา้ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที ่ 
- เสียชื่อเสียงและความนา่เชื่อถือของหน่วยงาน  
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรโรงเรียนราชวินิต รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนราชวินิต 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหนา้ที ่ 
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที ่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ด ี 
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลกรโรงเรียนราชวินิตอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
– จัดช่องท างการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนราชวินิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

โรงเรียนราชวินิต ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้  
1. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที ่ 
2. การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบังเวลาราชการ  
3. การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความนา่เชื่อถือ  
4. การน ารถราชการ, บุคลากร, วัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัว  
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้ดังนี้ 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ ปานกลาง และ ต่ า โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนราชวินิต  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 มีดังนี ้
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ค าสั่งโรงเรียนราชวินิต ที่ 085/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนยราชวินิต ได้ร่วมโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
กาปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เป็นส่วนส าคัญเพ่ือใช้ก าหนดมาตรการเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)เพ่ือให้การด าเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศรินทิพย์  บุญเติม  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ  
๓. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๔. นายทินกร  กระมล  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๕. นางสาวรัชนีวรรณ ศิลาโล้  ครูช านาญการ   กรรมการ  
๖. นายกันตพัฒน์  เกียรติวัชร์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวนวรัตน์  ศรีทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
8. นายนาวิน  ทองสะอาด ครูช านาญการ   กรรมการ 
9. นางวันดี   สุรภีสัก  ครูช านาญการ   กรรมการ 
10. นางฉัตรสุรางค์  แก้วเป็นทอง ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๑. นางสาวณัฐวีร์  ชาญเชี่ยว ครูช านาญการ   กรรมการ 
1๒. นางสาวจรัญ  พลไทย  ครู ค.ศ. ๑   กรรมการ 
1๓. นายกังวาฬ   เศรษฐถาวร ครู ค.ศ. ๑   กรรมการ 
1๔. นายเมธี   สุระชัย  ครู ค.ศ. 1   กรรมการ 
1๕. นายวุฒิพงศ์  สุสินธุ ์  ครู ค.ศ. 1   กรรมการ 
๑6. นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม  ครู ค.ศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
๑7. นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์ ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนราช 
วินิต ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แล้วสรุปข้อมูลจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 256๔ 
 
 
 
      
 

(นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร)  

ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  โรงเรียนราชวินิต 


