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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
1. หลักการและเหตุผล  

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน

บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง  การใช้ดุลยพินิจใน

กระบวนการตดัสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ  ขาดความ

เป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผล

ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน  สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป

ของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาส

ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด  ยังพบผู้กระทำ

ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่อง

ทุจริต  หรือถูกลงโทษทางอาญา  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อ

เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  โรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  ดำเนินการวิเคราะห์

ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการวิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี ่ยวกับการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tread way Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  การวิเคราะห์

ความเสี่ยงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น  4  ด้าน ดังนี้  

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ

กิจในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้ และการ

ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์  โครงสร้าง

องค์กร  ภาวการณ์แข่งขัน  ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร   
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 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)  เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือ

ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการ  

เทคโนโลยี  หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนิน

โครงการ  

 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  และ

การเงิน  เช่น  การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสม  ทำให้ขาดประสิทธิภาพ  และไม่ทันต่อสถานการณ์  

หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการเงินขององค์การ  เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่

สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ  เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล   การวิเคราะห์  การวางแผน  การ

ควบคุม  และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ  และการเงินดังกล่าว 

 4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบต่าง ๆ  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน  ความไม่ทันสมัยหรือ

ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา  การร่างสัญญาที่ไม่

ครอบคลุมการดำเนินงาน   

 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก  2  ปัจจัย  คือ  

 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ

เปล่ียนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง การ

ควบคุม การกำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ

สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  

 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์  หรือข้อเท็จจริงที ่บุคคล ไม่ว ่าจะเป็นนักการเมือง  

ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ท่ี

บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่

รู้ตัว  ทั้งเจตนาและไม่เจตนา  และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่

รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ  ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งใน

องค์กรต่าง ๆ  ท้ังในหน่วยงานราชการ  รัฐวิหาสกิจ  และบริษัทจำกัดหรือการท่ีท่ีบุคคลผู้มีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจให้

ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้

บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม  เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก  ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ  

การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ   
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การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบใน

การบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ  ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการ

ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมาก

เท่านั้น  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเส่ียงในด้านต่าง ๆ  มาดำเนินการ

วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัด

สุโขทัย  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้โรงเรียนศรีนครทราบถึงความเสี่ยงด้าน

ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุทำให ้

 1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่

เพียงพอ 

 2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความม ีจริยธรรม 

 3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่น

ในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน  การทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต  

และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย  

 

2. วัตถุประสงค ์ 

 1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด

แยกแยะแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

 3. เพื ่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ร ัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น

แบบอย่างท่ีดียืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

 4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ประชาชน  
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ส่วนท่ี 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ

ความเสี่ยงต่าง ๆ  เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์  และจัดลำดับความ

เสี่ยง  โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง  

ท้ังนี้  กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา  ท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข  หรือจำนวนเงินท่ี

ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

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

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชงิคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ  ครั้ง 

 ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง  โดยพิจารณา

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ

ความเส่ียงแต่ละสำเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้  
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (Hight Risk : H) 9 – 14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 – 8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้อมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ี ยง  (Risk Profile)  ท ี ่ ไ ด้ จากการ

พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น 

(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี  

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 

 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 

จัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15 – 25 คะแนน มีมาตรการลด  และ

ประเมินซ้ำ  หรือถ่ายโอน
ความเส่ียง 

สีแดง 

เส่ียงสูง (High) 9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
ปานกลาง (Medium) 4 – 8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มี

มาตรการควบคุมความเส่ียง 
สีเหลือง 

ต่ำ (Low) 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียน

ศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

 โรงเรียนศรีนคร  มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ดังนี้  

 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

      - กระบวนงานท่ีมีช่องทางในการใช้ประโยชน์ส่วนตน ทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอัน

เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงใกล้ชิดกับการทุจริต 

      - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง  

      - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ และมีช่องทางท่ีจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และ

พวกพ้อง  

      - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ  

มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง  การกีดกัน  การสร้างอุปสรรค  

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

      - การตัดสินผลการเรียนโดยเอื้อประโยชน์ให้ญาติพี่น้อง หรือนักเรียนท่ีมีความสนิทสนมใกล้ชิด 

      - การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  
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      - การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานมาใช้ในงานส่วนตัว เช่น การนำกระดาษของโรงเรียนในการจัดทำ

ผลงานของตนเองเพื่อเล่ือนวิทยฐานะ หรือการนำแฟ้มโชว์ผลงานไปใช้แสดงผลงานของตนเองในการประเมินต่าง ๆ 

ฯลฯ   

      - การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทำใหเ้สียประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ  

      - การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ไอแพด มาชาร์ตไฟในที ่ทำงาน และนำ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การจัดผลงานของตัวเองในการเรียน  

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  

      - สูญเสียงบประมาณ  

      - สูญเสียโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 

      - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 

      - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน  

 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

      (1) การเสริมสร้างจิตสำนึกใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรีนคร ไม่ทนต่อการ 

ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  

       - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

       - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี  

       - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างท่ีดี  

      (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  

       - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหางานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  

       - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  

       - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

       - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร 

จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2565 
 โรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  กำหนดความเสี่ยงที่เกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

จำนวน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้  

     1. การตัดสินผลการเรียนโดยเอื้อประโยชน์ให้ญาติพี่น้อง หรือนักเรียนท่ีมีความสนิทสนมใกล้ชิด 

     2. การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

     3. การใช้วัสดุ  อุปกรณ์ของราชการมาใช้ทำงานส่วนตัว 

     4. การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ทำให้เสียประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ 

     5. การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ไอแพค มาชาร์ตไฟในที่ทำงานและนำคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊กมาใช้ปฏิบัติงานส่วนตัว 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่เกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงนำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีเกิดความเส่ียง  และผลกระทบของ

ความเส่ียงต่อกิจกรรม  หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตำราความเส่ียง  ซึ่ง

จะทำให้ทราบว่าความเส่ียงในระดับใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

ลำดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ลำดับความ

เสี่ยง 
1 การตัดสินผลการเรียนโดยเอื้อประโยชน์ให้ญาติ

พี่น้อง  หรือนักเรียนท่ีมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
5 2 8 4 

2 การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 5 2 8 5 
3 การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานมาใช้ในงานส่วนตัว 3 4 14 1 
4 การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว

ทำให้เสียประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ 
3 5 14 3 

5 การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น 
โทรศัพท์ ไอแพค  มาชาร์ตไฟในท่ีทำงาน และ
นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาใช้ในเรื่องส่วนตัว  
เช่นการจัดผลงานของตัวเองในการเรียน 

3 4 14 2 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
- ลำดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 
- การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานมาใช้ในงานส่วนตัว 
- การใช้เวลาปฏิบัต ิราชการไปใช้ในเรื ่องส่วนตัวทำให้ เ สีย
ประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ 

ลำดับ 2  (สูง = 14 คะแนน) 

 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
- การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์  
ไอแพค  มาชาร์ตไฟในท่ีทำงาน และนำคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊กมาใช้ในเรื่องส่วนตัว  เช่นการจัดผลงานของตัวเองในการ
เรียน 

ลำดับ 2  (สูง = 14 คะแนน) 

- การตัดสินผลการเรียนโดยเอื้อประโยชน์ให้ญาติพี่น้อง  หรือ
นักเรียนท่ีมีความสนิทสนมใกล้ชิด 
- การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

ลำดับ 3  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 

 จากตารางวิเคราะห์ความเส่ียง  สามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น  3  ระดับ  คือ   

สูงมาก  สูง  และปานกลาง  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน  โรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  ประจำปีงบประมาณ  2565  มี  ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เส่ียงสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความ

เส่ียง  มีมาตรการลด และ
ประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความ
เส่ียง 

 

เส่ียงสูง (High) จำเป็นเร่งจัดการความเส่ียง
และมีมาตรการลดความเส่ียง  
เพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

- การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
มาใช้ในงานส่วนตัว 
- การใช้เวลาปฏิบัติราชการไป
ใช้ในเรื่องส่วนตัวทำให้เสีย
ประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อ
ราชการ 
- การใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ 
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ไอแพค  มาชาร์ตไฟในท่ี
ทำงาน และนำคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊กมาใช้ในเรื่องส่วนตัว  
เช่นการจัดผลงานของตัวเอง
ในการเรียน 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเส่ียง  แต่มี

มาตรการควบคุมความเส่ียง 
- การตัดสินผลการเรียนโดย
เอื้อประโยชน์ให้ญาติพี่น้อง  
หรือนักเรียนท่ีมีความสนิท
สนมใกล้ชิด 
- การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อ
ประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 

ต่ำ (Low)   
 

 

 


