
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนศรีราชา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

 



คำนำ 
 

จากที่โรงเรียนศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18   ได้ดำเนินการ วิเคราะห์
ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2565 แล้วนั้น เหตุการณ์ความ
เสี่ยงด้านการทุจริต เกิดข้ึนแล้ว มีผลกระทบทางลบซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่ตั้งใจ และ
ไม่ได้ตั้งใจซึ่งในทุกปัญหา ก็ล้วนแล้วแต่เกิดความเสี่ยงต่อหน่วยงานทั้งนั้น เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างยั่งยืน ทุกคนในหน่วยงาน ควรร่วมกันต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ ดังนั้นโรงเรียนศรีราชา จึงได้จดัทำ
แนวทางการดำเนินการ บริหารความเสี่ยงขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตต่อไป 
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นิยาม 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานการเมือง

ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งการกระทำนั้น อาจจะเกิดข้ึนอย่าง
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ  การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ   และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ 
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดกับ
ประเทศชาติ การกระทำแบบนี้ เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรม และทางจรรยาบรรณ   
      การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความ
เสียหาย จากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง อย่างใกล้ชิด กับการทุจริตกล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์
ของการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่
การทุจริตมากข้ึนเท่านั้น     

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  (Risk  Assessment  for of Interest)  การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาส ที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง
ต่างๆ เพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดย
กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน   ได้แก่  ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likeihood)  
 

ระดับ โอกาศที่เกิด คำอธิบาย 

1. น้อยมาก                    โอกาสเกิดข้ึนยาก 

2. น้อย                    โอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 

3. ปานกลาง                    โอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

4. สูง                    โอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

5. สูงมาก                    โอกาสเกิดข้ึนเป็นประจำ 

 
 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( lmpact ) 
 

ระดับ โอกาศที่เกิด คำอธิบาย 

1. น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

2. น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

3. ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 

4. สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

5. สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

 
 
 



ระดับของความเสี่ยง ( Degree of Risk ) แสดงถึงระดับความสำคัญ ในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจาก ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 ( Impact ) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ ( โอกาส x ผลกระทบ ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน มาตรการ 
การแสดง
สัญลักษณ์ 

สูงมาก 15-25  คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง สีแดง 

สูง 9-14  คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง 4-8  คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง สีเหลือง 

ต่ำ 1-3  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

 
โรงเรียนศรีราชา มีการดำเนนิการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น  ดังนี้ 
 

ลำดับที่ เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ระดับ
โอกาส 

ระดับ
ผลกระทบ 

ระดับ  
ความเสี่ยง 

1 ครูเข้าสอนไม่ตรงเวลา 2 1 ต่ำ 

2 ครูที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้และทักษะในการทำงาน 3 2 ปานกลาง 

3 การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 2 1 ต่ำ 

4 การกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างหรือผู้ขาย 1 1 ต่ำ 

5 การตรวจรับพัสดุ 2 1 ต่ำ 

6 การเบิกค่าตอบแทนในการไปราชการ 1 1 ต่ำ 

7 การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2 1 ต่ำ 

8 การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน 2 1 ต่ำ 



การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 

ครูเข้าสอนไม่ตรงเวลา - ผู้อำนวยการเน้นย้ำในการประชุมเพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกให้ครูเข้าสอนตรง
เวลา 

- จัดทีมนิเทศการสอน 

ครูที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้และ
ทักษะในการทำงาน 

- จัดอบรมการเงินและพัสดุในกลุ่มสหวิทยาเขต 18 
- ส่งครูผู้รับผิดชอบเข้าอบรมในสำนักงานเขตตามท่ีมีการจัดอบรม 

การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ - ใช้คุณลักษณะของสำนักงบประมาณกำหนด 
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 

การกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างหรือผู้ขาย - ใช้วิธีการเสนอราคาเพ่ือคัดเลือก 

การตรวจรับพัสดุ - แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับ 

การเบิกค่าตอบแทนในการไปราชการ - ดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินไปราชการ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประชุมทำความเข้าใจในการดำเนินการตามแผน 
- จัดทำตารางขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
และนอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้มีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ได้แก่  
1. การจัดทำระบบนิเทศแบบออนไลน์ 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
3. ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการพิจารณาแผน 
4. การเชิญบุคคลภายนอก มาร่วมเป็นคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
5. เชิญบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 

 

 

 


