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โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission)  เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการ

ป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของ

เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญ และพบบ่อย นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและพฤติมิชอบที่ได้นี้ มากําหนดเป็น

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ      

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564)  
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

            การปฏิบัติหน้าที่ที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิด

ต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน

กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง

สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที ่สูญเสียไปอาจอยู ่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการ

ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่รระดับองค์กร

จนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา

หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือ

ถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน

ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา

การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

             โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผล 
ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหาร ปัจจัยและควบคุกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย

และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ       
กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน



 
 

ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 2 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น  การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดําเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใช้ในการ
บริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน  
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึง          
การทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 

 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
           1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพ

ของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยน 
แปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุม กํากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

           2) ปัจจ ัยภายนอก  เช ่น กฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังค ับของทางราชการ           
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและ
การเมือง เป็นต้น  

           ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่า    จะ
เป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอํานาจหน้าที่  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู ้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ 
ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้ง  
ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจ      
ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ
โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที ่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน    



 
 

เป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณ  

           การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึงกระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือ       
ลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์       
ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ      
อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

        การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงใน

ด้านต่างๆมาดําเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์

ทับซ้อนของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วย

ให้โรงเรียนวุฒิชัยวิทยาทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจ

เป็นเหตุทําให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ

รับผิดชอบไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี

จริยธรรม 

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน 

ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริตและเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบ

บ่อยอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้

เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่งหน้าที ่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่น          



 
 

ในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส 

และตรวจสอบได้  

4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

   การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์ 

และจัดลําดับความเสี ่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง        

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  ระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) และความรุนแรง         

ของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล    

เชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้าน

การดำเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยไมร่้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทํางานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง      

โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ)  

 



 
 

กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง 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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน 

 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ   

ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  

โดยที่ 
 

       ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ   

                                            (Likelihood x Impact) 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้

เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกําหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน

ซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง  

เสี่ยงสูง (High) 9 - 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4 – 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
 

 

 



 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1) กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนเองและ

พวกพ้อง 

- กระบวนงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที ่ ซึ ่งมีโอกาสใช้อย่าง              

ไม่เหมาะสม คือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล

ทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
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- การรับ – จ่ายเงิน 

- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

- การกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขาย

สินค้า 

- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 

- การจัดหาพัสดุ 

- การจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 

- การใช้รถราชการ 

- การเบิกค่าตอบแทน 

- ฯลฯ 

3) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

- สูญเสียงบประมาณ 

- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อํานาจหน้าทําให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทําผิดในทางมิชอบ

ด้วยหน้าที่ 

- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

    (1) การสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรของโรงเรียนวุฒิชัยวิทยารังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

เช่น 

- ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 

- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรในโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 

 



 
 

    (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  

- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

- เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา  

ประจําปี พ.ศ. 2565 

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 4 ประเด็นหลัก 

ดังนี้ 

1. การจัดทําข้อกําหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ และการกําหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างอย่างเอนเอียง 

2. การนําวัสดุ/ครุภัณฑ์ของสํานักงานไปใช้ส่วนตัว 

3. การนํารถราชการไปใช้นอกราชการหรือใช้เพ่ือธุระส่วนตัว 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ  

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ 

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของ

ความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง

บริหารจัดการก่อน 

 

 

 

 



 
 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ลำดับความ

เสี่ยง 

1 
การจัดทําข้อกําหนดคุณลักษณะ
วัสดุ ครุภัณฑ์ และการกําหนด
คุณสมบัติผู้รับจ้างอย่างเอนเอียง 

3 4 12 (1) 

2 
การนําวัสดุ/ครุภัณฑ์ของโรงเรียน
ไปใช้ส่วนตัว 

3 1 3 (4) 

3 
การนํารถราชการไปใช้นอก
ราชการหรือใช้เพ่ือธุระส่วนตัว 

2 3 6 (3) 

4 
การเบิกจ่ายงบประมาณในการ
เดินทางไปราชการไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

2 4 8 (2) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 

 

 

 

 

 

 

  

   โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับ 

ความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับ

ความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
การจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ และการ
กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างอย่างเอนเอียง 

ลำดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 

การเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

ลำดับ 2 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

การนำรถราชการไปใช้นอกราชการหรือใช้เพ่ือธุระ
ส่วนตัว 

ลำดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

การนำวัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว ลำดับ 4 (ต่ำ = 3 คะแนน) 
 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูง  

ปานกลางและต่ำโดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ประจําปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
     เสี่ยงสูงมาก (Extreme)    - - 

         เสี่ยงสูง (High) จำเป็นต้องเร่งจัดการความ
เสี่ยง และมีมาตรการลดความ
เสี่ยง เพื่อให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้ 

- การจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และการกำหนด 
คุณสมบัติผู้รับจ้างอย่างเอนเอียง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง 

- การเบิกจ่ายงบประมาณในการ 
เดินทางไปราชการไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ - การนำรถราชการไปใช้
นอกราชการ หรือใช้เพื่อธุระ
ส่วนตัว 

         ต่ำ (Low) ยอมรับความเสี่ยง - การนำวัสดุ/ครุภัณฑ์ของ
สำนักงาน ไปใช้ส่วนตัว 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยที่จะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. การจัดทำ 
ข้อกำหนด 
คุณลักษณะวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และการ 
กำหนดคุณสมบัติ
ผู้ รับจ้างอย่าง
เอนเอียง 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

         กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 

ปัจจัยท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. การจัดทำ 
ข้อกำหนด 
คุณลักษณะวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และการ 
กำหนดคุณสมบัติ
ผู้ รับจ้างอย่าง
เอนเอียง 

3 4 12 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

         กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 



 
 

 

ปัจจัยท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่า
เนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม 
และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด่าเนิน 
การสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

          

2. การเบิกจ่าย 
งบประมาณใน
การเดินทางไป
ราชการไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

2 4 8 1.จัดทำหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินใน
การเดินทางไปราชการของหน่วยงาน 
2.ประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินการเดินทางไปราชการ 

         1. กลุ่ม
บริหาร
การเงิน 



 
 

 

 

 

ปัจจัยท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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.ควบคุม กำกับดูแลให้ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไป
ราชการอย่างเคร่งครัด 
4.จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้าน
แนวทางการปฏิบัติงาน และสร้าง
ความตระหนักในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกายใหน่วยงาน 

         2. หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 



 
 

 

 

ปัจจัยท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. การนำวัสดุ/
ครุภัณฑ์ของ
สำนักงานไปใช้ 
ส่วนตัวหรือ
นำไปใช้ท่ีบ้าน 

2 3 6 1.จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้าน
แนวทางการปฏิบัติงาน และสร้าง
ความตระหนักในการแยกแยะผล 
ประโยชน์ทับซ้อนกายในหน่วยงาน 
2.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

         1. กลุ่ม
อำนวยการ 



 
 

 

 

ปัจจัยท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการเสี่ยง 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอ 
กาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. การนำวัสดุ/
ครุภัณฑ์ของ
สำนักงานไปใช้ 
ส่วนตัวหรือ
นำไปใช้ท่ีบ้าน 

3 1 3 1.จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรด้าน
แนวทางการปฏิบัติงาน และสร้าง
ความตระหนักในการแยกแยะผล 
ประโยชน์ทับซ้อนกายในหน่วยงาน 
2.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ 
และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

         1. กลุ่ม
อำนวยการ 
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คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยง 

โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา อำเภอปะนาเระ จังหวัดปตัตานี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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