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    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที ่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเครำะห์ควำมเสี ่ยงเกี ่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน  COSO  (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกใน
กำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย  นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตหรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564)  
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 1. หลักกำรและเหตุผล ๓  
 2. วัตถุประสงค์ ๓ 
 3. เป้ำหมำย ๓ 
 4. ประโยขน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ๓ 
  
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน      ๕  

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for  ๕ 
   Conflict of Interest)   

  2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for  ๗ 
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ส่วนที่ 3 ภำคผนวก          1๓ 
  คณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน    1๔ 
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 ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ในการแทรกแซง การใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็น
อิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบันและสังคมเกิดความสูญเสีย  โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทาง
การ เงิน   คุณภาพการ ให้บริ การ   ความเป็นธรรมในสั งคม   รวมถึ งคุณค่ า อ่ืน  ๆ  ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม  ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิด
โดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นจ านวนมาก   จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศอีกด้วย   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ท ับ ซ ้อ น ต า ม มาตรฐาน   COSO  (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่ อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม  รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย  เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
องค์กร  
  2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง  เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การด าเนินโครงการ  
  3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F)  เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
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  4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา  การร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภำยใน  เช่น  นโยบายของผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์  จริยธรรม  คุณภาพของบุคลากร และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภำยนอก  เช่น  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์  หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล  ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและ
ไม่เจตนา  และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  
ที ่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ การแต่งตั ้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั ้งใน
หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ี
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม  เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก  ผลเสีย  จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ   
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี ่ยงเกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   หมายถึง   กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์  
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี ้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ    
ไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิด
โอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ       
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ  ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
 
๓. เป้ำหมำย 
 1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง บริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ  ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ เพ่ือน าไปใช้ ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้  
 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
4. ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรคและอยู่รอดได้ใน  
สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ 
และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง 
จะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐาน  
ในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
 3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะท า
ให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญ ที่ส่งผลกระทบใน
เชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล (ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อน าสู่การปฏิบัติ
แล้วอาจมีเหตุปัจจัยที่ไม่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลอันจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อถือ ศรัทธา ในการด าเนินการ 
บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ (Public Trust) ของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่)  
 4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร 
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร 
ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การ
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ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและสามารถ ปกป้อง
ผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  
 5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจ ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  
 6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้  
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูง ย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงดำ้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ใน
เชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

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

 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรดำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
    

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง 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 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  ที่ได้จากการพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  โดยที่ 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จดัแบ่ง ดังนี ้
 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำม
เสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

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

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 

ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

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) 
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2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
         - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
      - กระบวนงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ของตนเองเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
     - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอ้ือ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
     - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
    - การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
           - การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
       - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
        - การน าทรัพย์สินของส่วนราชการมาใช้ส่วนตัว 
       - การใช้รถทางราชการ 
 3) ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
      - สูญเสียงบประมาณ 
      - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่กระท าผิดในทางมิชอบ 
       - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
          - ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดความเชื่อถือในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 4) แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริตหรืออำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     (1) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
      (2) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทบัซ้อนของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
        2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
    3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
     4. การน าทรัพย์สินของส่วนราชการมาใช้ส่วนตัว 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 5 5 25 (1) 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 4 5 20 (2) 
3 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 4 4 16 (3) 
4 การน าทรัพย์สินของส่วนราชการมาใช้ส่วนตัว 3 4 12 (4) 

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
 

  5 
   (2)  (1) 

4   (4) (3)  

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  
 
 
 
 
 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

คว
ำม

รุ่น
แร

งข
อง

เห
ตุก

ำร
ณ

์ต่ำ
ง 

ๆ 
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  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 2  (สูงมาก = 20 คะแนน) 
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 3  (สูงมาก = 1 คะแนน) 

การน าทรัพย์สินของส่วนราชการมาใช้ส่วนตัว ล าดับ 4  (สูง = 12 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น  2  ระดับ  คือ  สูงมากและสูง โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังนี ้
 

ระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด ปัจจัยควำมเสี่ยง 

     เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 

 
จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 

- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

     เสี่ยงสูง (High) 
จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- การน าทรัพย์สินของส่วนราชการ
มาใช้ส่วนตัว 

     ปานกลาง (Medium) - - 

     ต่ า (Low) - - 
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3. แผนจัดกำรควำมเสี่ยงป้องกันกำรทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. การใช้อ านาจ
หน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

5 5 25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ,มาตรการป้องกันการรับสินบน ,
ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาล
ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปลูกจิตส านึกในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 

         

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

2. การเบิกจา่ย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

4 5 20 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และ
บุคลากร ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง 
อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ 
อย่างเคร่งครัด 

         

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

4 4 16 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทาง การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ 
อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท า
รายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาสและ
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัด
จ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้
เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
5. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

         

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพทย์ 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดควำมเสี่ยง 

โอกำสและผลกระทบ 

มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ควำม 
เสี่ยง 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4. การน าทรัพยส์ิน
ของส่วนราชการมา
ใช้ส่วนตัว 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน ,นโยบายการสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ,มาตรการ
ป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม  
อย่างเคร่งครัด 
2. รณรงค์เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อให้
ข้าราชการและบุคลากรเกดิความตระหนัก
และมีจติส านึกเกี่ยวกับการน าทรพัย์สิน
ของส่วนราชการมาใช้ส่วนตัว  
3. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน และเสริมสร้างจิตส านึก
เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม  

         กลุ่ม
อ ำนวยกำร 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

ที่  ๘๓ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
...................................................... 

 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร จะด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และกำรไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย  และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำนเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 
๑. นำยวิทยำ  อรุณแสงฉำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
ประธำนคณะท ำงำน 

๒. นำยวัชรินทร์  โตขำว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนคณะท ำงำน 
  มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  
๓. นำยเทิดทูน วรวะไล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำนคณะท ำงำน 
  มัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร  
๔. 
๕. 
 
๖. 
 
๗. 
 
๘. 
 
 

นำงดวงดำว  ศุขโภคำ 
นำยบรรหำร  เอ่ียมสอำด 
 
นำยสงัด  ประวุฒิ 
 
นำงนิตยำ  มั่นช ำนำญ 
 
นำยสมชำย  ทองสุทธิ์ 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ผู้อ ำนวยกำร รร.เทพศิรินทร์ สป. ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
ผู้อ ำนวยกำร รร.บำงบ่อวิทยำคม ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำร รร.รำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยมฯ 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้อ ำนวยกำร รร.นมร.เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 
 

คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
 
คณะท ำงำน 
 
คณะท ำงำน 
 
คณะท ำงำน 
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๙. 
 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 
 
๒๖. 
 

นำงรุ่งสุรีย์  สิงหรำช 
 
นำยคมน์  รัศมีโรจน์ 
นำงกมลรัตน์  อ่อนเจริญ 
นำยธีรทัศน์  ปิติภำคย์พงษ์ 
 
นำงสำวสุดำ  เจ๊ะหวังมำ 
นำงพรทิพย์ พิกุลทอง 
นำยนำวี  ศรส ำเร็จ 
นำยศรำยุทธ  พุทธศรี 
นำงณิชกุล  ศิริมงคลกำล 
นำงสำวณัฐธยำน์ วันภักดี 
นำยกฤตเมธ  ธีระสุนทรไท 
นำยกติกร  กมลรัตนะสมบัติ 
นำยธวัชชัย  พรมวงค์ 
นำงสำวภัททิยำ  สุปินะ 
นำยธีร์ชนินทร์  แจ่มจ ำรัส 
นำยณภัทร  ศรีละมัย 
น.ส.ชยำกำนต์  เปี่ยมถำวรพจน์ 
 
นำงเพ็ญศรี  ศิริวรรณ 

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้อ ำนวยกำร รร.หำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ  
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
รอง ผอ.รร.ปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร 
รอง ผอ.รร.มัธยมวัดด่ำนส ำโรง 
รอง ผอ.รร.สมุทรปรำกำร 
รอง ผอ.รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร 
รอง ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ สป. 
รอง ผอ.รร.วัดทรงธรรม 
รอง ผอ.รร.วัดทรงธรรม 
ครู รร.รำชวินิตบำงแก้ว 
ครู รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร 
ศึกษำนิเทศก์ สพม.สมุทรปรำกำร 
ศึกษำนิเทศก์ สพม.สมุทรปรำกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ 
ศึกษำนิเทศก์ สพม.สมุทรปรำกำร 
นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ 

คณะท ำงำน 
 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำน 
คณะท ำงำนและ
เลขำนุกำร 
คณะท ำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่
 ๑. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและก ำหนดมำตรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว พร้อมจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒. ศึกษำวิเครำะห์ท ำควำมเข้ำใจกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกำรทุจริต 
 ๓. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐของปีที่
ผ่ำนมำ 
 ๔. วำงแผน จัดท ำ ทบทวน และพัฒนำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 ๕. ก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 ๖. จัดท ำรำยงำนติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่ ๕  เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 

(นำยวิทยำ  อรุณแสงฉำน) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 


