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โรงเรียนสายน  าทิพย์



ค าน า 
 

 การป้องกันการทจุริต คือ การแก้ไขปญัหาการทจุริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าที่
และบุคลากรของโรงเรียนสายน้้าทิพย์ทีร่่วมต่อต้านการทุจิตทุกรปูแบบ และสามารถสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ป้องกันการทจุริตในภาครัฐ การทจุริตเกิดแล้วจะมผีลกระทบทางลบ ซึง่ปญัหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอ
ที่แท้จริงได้ยากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจึงจ้าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ 
 โรงเรียนสายน้้าทิพย์ตระหนกัในการป้องกันการทุจริต จึงไดท้้าการประเมินความเสี่ยงการทจุริตใน
โรงเรียน โดยคัดเลือกกระบวนงาน จ้านวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) ความเสี่ยงการทจุริตทีเ่กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรง่ใส
ของการใช้อ้านาจและต้าแหนง่หน้าที่ และ (3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทัง้ก้าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการปอ้งกันความเสี่ยงของการ
ด้าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตในโรงเรียน และจัดท้าแผนการบรหิารความเสี่ยงที่มปีระสิทธิภาพต่อไป 
 
 

โรงเรียนสายน้้าทิพย ์
                                                                                       พฤษภาคม 2563 
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การประมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตส้านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร อันเป็น
การป้องกันการเกดิการทจุรติในองค์กร ด้วยการน้าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาในองค์กรนับเป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งว่า การด้าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด หากเกิดความ
เสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน้าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ้า ซึ่งใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบรหิารจัดการความเสี่ยงของการด้าเนนิงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกทีม่ีประสทิธิภาพ 

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทจุริต มี 4 กระบวนการ ดังนี ้

1. Corrective : แก้ไขปัญหาทีเ่คยรบัรู้ว่าเกิดมาแล้ว สิ่งที่มปีระวัติอยู่แล้ว เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดข้ึนซ้้าอีก 
2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง เพือ่ให้ตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรก และมี

กระบวนการยับยัง้ระดับความเสี่ยง 
3. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น้าไปสูก่ารสุ่มเสี่ยงตอ่การกระท้าผิดในส่วนที่พฤติกรรม

ที่เคยรบัรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้้าอีก (Know Factor) ต้องหลีกเลี่ยง
ด้วยการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อปิดช่องว่างใหเ้กิดการทจุริต 

4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิง่ที่อาจจะเกิดข้ึนและป้องกันไว้ล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่
ปรากฏมากอ่น เป็นการประมาณการล่วงน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทจุริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด้าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสนิบน 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยงการทจุริต สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงการทจุริตเกี่ยวข้องกบัการพิจารณาอนุมัติ 
2) ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้อ้านาจและตา้แหน่งหน้าที่ 
3) ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
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วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 การวิเคราะห์เริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ เหตุการณ์
ความเสี่ยงต่อการทจุริต การวิเคราะหร์ะดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดบัความจ้าเป็นของการเฝ้าระวัง 
และการก้าหนดมาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด้าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริต 

1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเภทความเสี่ยงการทจุริต ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 โรงเรียนประเมินความเสี่ยงทางทจุริต ด้าน 

   1. ความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวข้องกับการพจิารณาอนุมตัิ 

 2. ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้อ้านาจและต้าแหน่งหน้าที่ 

 3. ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนการ  
“การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกนกัเรียนเข้าเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายน้้าทิพย”์ 
ตารางที่ 1 แสดงระบุความเสี่ยงการทุจริต 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทจุริต 
เคยเกิดข้ึนแล้ว ยังไม่เคยเกิดข้ึน 

1 การแสวงหาผลประโยชนส์่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลอืกนักเรียน
เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสายน้้าทิพย ์

  
 

 
 

Known Factor 
(เกิดข้ึนแล้ว) 

ความเสี่ยง ปญัหา/พฤติกรรมทีเ่คยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนคาดหมาย
ได้ว่ามีโอกาสสงูทีจ่ะเกิดซ้้าตามที่เคยมปีระวัติอยู่แล้ว 

Unknown Factor 

(ยังไม่เกิดข้ึน) 

ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
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2) การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี ้
1. สถานะสเีขียว : ความเสี่ยงระดบัต่้า 
2. สถานะสเีหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติและควบคุมดูแลได ้
3. สถานะสสี้ม : ความเสี่ยงระดบัสงู เป็นกระบวนงานทีม่ีผูเ้กี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ้านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าทีป่กต ิ

4. สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายนอก ไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนและก้ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดอย่างสม่้าเสมอ 

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง 
ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การแสวงหาผลประโยชนส์่วนตัวของ

เจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลอืก
นักเรียนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนสายน้้าทิพย ์

  
 

  

3) เมทริกส์ระดบัความเสี่ยง 
(1) ระดับความจ้าเป็นในการเฝ้าระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

 กิจกรรม/ข้ันตอนหลักทีส่้าคัญ (MUST) หมายถึง มีความจ้าเป็นสูงมากในการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงการทจุริต และตอ้งท้าการปอ้งกัน (ไม่ด้าเนนิการไม่ได้) ค้าที่อยู่ใน
ระดับ 3 หรือ 2  

 กิจกรรม/ข้ันตอนรองของกระบวนงาน (SHOULD) หมายถึง มีความจ้าเป็นไมสู่งต่อ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าที่อยู่ในระดบั 1  

(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
กิจกรรม/ข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกบัผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย รวมถึงหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ค่าอยู่ที่ 2 หรอื 3  
 กิจกรรม/ข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกบัผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด

รายจ่ายเพิ่ม ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 กิจกรรม/ข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น มผีลกระทบต่อผู้ใช้บรกิารกลุม่เป้าหมาย ค่าอยู่

ที่ 2 หรือ 3  
 กิจกรรม/ข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น มผีลกระทบต่อกระบวนงานภายในหรือกระทบ

ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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ตารางที่ 3 แสดงโอกาสความเสี่ยงการทุกจริตที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยง
การทจุริต 

ระดับความจ้าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ้าเป็น x รุนแรง 

1 การแสวงหา
ผลประโยชน์
ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ในการ
สอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียน
ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียน
สายน้้าทิพย ์

1 4 4 

ตารางที่ 3.1 แสดงระดบัความจ้าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 

(MUST) 
กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 

(SHOULD) 
1 การแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ใน
การสอบคัดเลือกนกัเรียน
เข้าเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสายน้้า
ทิพย ์

1  

 
ตารางที่ 3.2 แสดงระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยง
การทจุริต 

1 2 3 

1 การแสวงหา
ผลประโยชน์
ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ในการ
สอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียน
ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียน
สายน้้าทิพย ์

  X 
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4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ระดับการควบคุมความเสี่ยง แบง่เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งทีเ่กิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บรกิาร องค์กรไม่มผีลเสียทาง 

การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิม่ 
ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยงัด้าเนินการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการองค์กร 

แต่ยอมรับได ้
ระดับออ่น : จัดการไม่ได้หรือเพียงบางส่วน เกิดจากรายจ่ายเพิ่ม มผีลกระทบถึงผู้ใช้บรกิารและ 

ยอมรบัไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
  
 ตางรางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  

ที่ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพ
การ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่้า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
1 การแสวงหาผลประโยชนส์่วนตัว

ของเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 1 โรงเรียนสายน้้าทิพย ์

พอใช้   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

แบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนสายน  าทิพย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ความเสี่ยง
ด้าน 

กระบวนงาน/
งาน 

รูปแบบ
พฤติการณ์
ความเสี่ยง
การทจุริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

ความเสี่ยงการ
ทุจริตที่
เกี่ยวกับการใช้
อ้านาจหน้าที่
และต้าแหน่ง
หน้าที ่

การแสวงหา
ผลประโยชน์
ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ใน
การสอบ
คัดเลือก
นักเรียนเข้า
เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียน
สายน้้าทิพย ์

การแสวงหา
ผลประโยชน์
ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ใน
การสอบ
คัดเลือก
นักเรียนเข้า
เรียนช้ัน
ประถมศึกษา
ปีที่ 1 
โรงเรียน
สายน้้าทิพย ์

1) ควบคุม ก้ากับ ดูแลให้
เจาหน้าที่และบุคลากร
ปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียนฯ โดย
เคร่งครัด เพื่อใหก้าร
สอบคัดเลือกเป็นไป
ด้วยความยุติธรรม 
โปรง่ใส หากเจ้าหน้าที่
ของโรงเรียนแสวงหา
ผลประโยชน์หรอืเอื้อ
ประโยชน์ใด ๆ ต่อการ
สอบคัดเลือกดังกล่าว
เป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง 

2) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียนไปสอบกวด
วิชาและ/หรือสอน
พิเศษ 

3) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียนทีม่ีบุตรหรือ
เครือญาติที่สมัครสอบ
คัดเลือกเข้าเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 มี
ส่วนเกี่ยวข้องกบั
กระบวนการสสอบ
คัดเลือกใด ๆ ทั้งสิ้น 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายอ้านวยการ 

 
 


