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คำนำ 
 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ดำเนินการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย  
นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้กำหนดเป็นคู่มือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอีกด้วยเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (๒๕๖5) 
 
 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ 

ส่วนบุคคล โดยละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลย 
พินิจในกระบวนการตัดสินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม 
และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน และสังคม ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสีย 
ไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ 
ตลอดจนโอกาส ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด 
ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูกกล่าวหา 
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน 
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด 
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ดำเนินการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติ งาน ซึ่ งอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ 
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี ้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk : S) 
หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่ เกิดจากเปลี่ยนแปลง 

ของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม 
รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้าง องค์กรภาวการณ์แข่งขันท รัพยากร 
และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) 
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็น 

ความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ ใช้/บุคลากร/ 
ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่ 

เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการเงินของ 
องค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน การดำเนินการ เป็นต้น 
เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการ 
บริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
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๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก 

ความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำ 
นิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมกำกับดูแลไมท่ั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อม ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่  ที่บุคคลนั้น 
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนา และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น  ๆ ที่ ไม่ ใช่ ในรูปตั วเงิ นหรือทรัพย์สินก็ ได้  อาทิ  การแต่งตั้ งพรรคพวกเข้าไป 
ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จำกัด หรือการที่บุคคลผู้มี 
อำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง 
ราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 
ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบน้ีเป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิ เคราะห์ ความ เสี่ ย ง เกี่ ย วกับผลประโยชน์ ทั บซ้ อน  หมายถึ ง กระบวนการวิ เค ราะห์  
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิด 
ความเสียหายจากการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ 
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาส 
ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนิน 
การวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมทราบถึง 
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ 
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมคีุณธรรมความมีจริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึด 
มั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาส 
การทุจริต และเพื่อกำหนด มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญ และพบบ่อยอีกด้วย 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด 

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรไดโ้ดยชอบตามกฎหมายใหย้ึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น 
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบรกิารผู้มีสว่นได้ส่วนเสียและ 
ประชาชน 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 

ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์  และจัดลำดับ 
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ 
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ 
จำนวนเงินที่ชัดเจนได้เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ 

ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรา้ยแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย พิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕ - ๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙ - ๑๔ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔ - ๘ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับตำ่ (Low Risk : L) ๑ - ๓ คะแนน 
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ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณา 

จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับสามารถแสดงเป็น  Risk Profile  แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) 

ใช้เกณฑ์ในการจดัแบ่ง ดงันี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 

ความเสี่ยง 
มาตรการกำหนด การแสดงสสีัญลักษณ ์

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 
คะแนน 

มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต่ำ (Low 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

 
 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
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๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทจุรติหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใชดุ้ลยพินิจของบุคลากร ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 

กล่าวคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความชว่ยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ 

ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรอือาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จา่ย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
- การจดัซื้อจัดจา้งและการจา้งบริการ 
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสดุครุภณัฑ์ 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- การคดัเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
- การจดัหาพัสด ุ
- การจดัทำโครงการฝกึอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
- การเบิกค่าตอบแทน 
- การใช้รถราชการ 
- ฯลฯ 

3) ความเสียหายที่จะเกดิขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผูป้ฏิบัติใช้โอกาสกระทำผดิในทางมิชอบดว้ยหน้าที่ 
- เสียชื่อเสียงและความนา่เชื่อถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) การเสริมสร้างจติสำนึกให้บุคลากรของโรงเรยีนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รังเกียจการ ทจุรติทุก 

รูปแบบ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียนเวียงเชียงรุง้วิทยาคม 
- เผยแพร่คา่นิยมสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร 
- จดัโครงการฝกึอบรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับบุคลากร 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 
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(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑก์ารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน 

เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมอยา่งสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จดัช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ ๓ 
ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนเวียงเชียงรุง้วิทยาคม 
ที่ /2565 

เรื่อง 
แต่งตั้งคณะทำงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
.................................................................... 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2565) และเป็นไปตาม 
แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย  
1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพ  
ในการปราบปรามการทุจริต 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการรองรับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ( ITA) ตอบสนองนโยบายของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย 

1. นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน 
2. นางสาวสุจติรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธาน 
3. นายจรัญ ไชยวงค์ษา หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนกัเรียน คณะทำงาน 
4. นายไพชยนต์ ออนตะไคร ้ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ คณะทำงาน 
5. นายธรีะศักดิ ์ลาภภพเพิ่มพูม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป คณะทำงาน 
6. นายเบญ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ คณะทำงาน 
7. นายสมรตน วิริจินดา หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน คณะทำงาน 
 และประกันคุณภาพการศึกษา  
8. นางสาวประภัสสร แบสิ่ว เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน คณะทำงานและเลขานุการ 

ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมกันจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ 
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินการ 
ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  4  (พ.ศ. 2564 - 2565 ) และเป็นไปตามแนว
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ทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ ของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้ 
รายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ทราบทันที 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที ่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 


