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ประจำป&งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
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คำนำ 

การป&องกันการทุจริต คือ การแก3ไขป6ญหาการทุจริตท่ีย่ังยืน ซ่ึงเป?นหน3าท่ีความรับผิดชอบของเจ3าหน3าท่ีและ

บุคลากรของโรงเรียนบ3านไทยสามัคคี ท่ีรJวมตJอต3านการทุจิตทุกรูปแบบ และสามารถสนองนโยบายรัฐบาลในการ

ป&องกันการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตเกิดแล3วจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงป6ญหามาจากสาเหตุตJาง ๆ ท่ีค3นหาต3นตอท่ี

แท3จริงได3ยากการวิเคราะหQความเส่ียงจึงจ3าเป?นต3องคิดลJวงหน3าเสมอ  

โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี ตระหนักในการป&องกันการทุจริต จึงได3ทำการประเมินความเส่ียงการทุจริตใน

โรงเรียน โดยคัดเลือกกระบวนงาน จำนวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริตใน 3 ด3าน 

ได3แกJ (1) ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวข3องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (2) ความเส่ียงการทุจริตในความโปรJงใส

ของการใช3อำนาจและตำแหนJงหน3าท่ี และ (3) ความเส่ียงการทุจริตในความโปรJงใสของการใช3จJายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมท้ังกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป&องกันความเส่ียงของการ

ดำเนินงานท่ีอาจกJอให3เกิดการทุจริตในโรงเรียน และจัดทำแผนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพตJอไป 

 

โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี  

   พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

             

เร่ือง หน/า 

  

การประเมินความเส่ียงการทุจริต   

วัตถุประสงคQการประเมินความเส่ียงการทุจริต 1 

กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 1 

ความหมาย  

ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

วิธีการวิเคราะหQความเส่ียง   

             การระบุความเส่ียง 2 

             การวิเคราะหQสถานะความเส่ียง 3 

             เมทริกสQระดับความเส่ียง 3 

             การประเมินการควบคุมความเส่ียง 5 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประมินความเส่ียงการทุจริต 

 

มาตรการป&องกันการทุจริต  จะสามารถชJวยลดความเส่ียงท่ีอาจกJอให3เกิดการทุจริตในองคQกรได3 ดังน้ัน การ

ประเมินความเส่ียงด3านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจะชJวยลด

ความเส่ียงด3านการทุจริต รวมถึงการสร3างจิตสำนึกและคJานิยมในการตJอต3านการทุจริตให3แกJบุคลากร อันเป?นการ

ป&องกันการเกิดการทุจริตในองคQกร ด3วยการนำเคร่ืองมือประเมินความเส่ียงมาในองคQกรนับเป?นหลักประกันในระดับ

หน่ึงวJา การดำเนินการขององคQกรจะไมJมีการทุจริต หรือในกรณีพบกับการทุจริตท่ีไมJคาดคิด หากเกิดความเสียหายข้ึน

ก็จะเป?นความเสียหายท่ีน3อยกวJาองคQกรท่ีไมJมีการนำเคร่ืองมือประเมินความเส่ียงมาใช3 เพราะได3มีการเตรียมการ

ป&องกันลJวงหน3าไว3โดยให3เป?นสJวนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจำ ซ่ึงใชJการเพ่ิมภาระงานแตJอยJางใด 

วัตถุประสงค>การประเมินความเส่ียงการทุจริต  

เพ่ือให3โรงเรียนมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจ

กJอให3เกิดการทุจริต ซ่ึงเป?นมาตรการการป&องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

กรอบภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังน้ี 

1. Corrective : แก3ไขป6ญหาท่ีเคยรับรู3วJาเกิดมาแล3ว ส่ิงท่ีมีประวัติอยูJแล3ว เพ่ือป&องกันไมJให3เกิดข้ึนซ้ำอีก  

2. Detective : เฝ&าระวัง สอดสJอง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง เพ่ือให3ตรวจพบต้ังแตJเร่ิมแรก และมีกระบวนการ

ยับย้ังระดับความเส่ียง  

3. Preventive : ป&องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีนำไปสูJการสุJมเส่ียงตJอการกระทำผิดในสJวนท่ีพฤติกรรมท่ี

เคยรับรู3วJาเคยเกิดมากJอน คาดหมายได3วJามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ต3องหลีกเล่ียงด3วยการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือปvดชJองวJางให3เกิดการทุจริต  

4. Forecasting : การพยากรณQประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและป&องกันไว3ลJวงหน3าในประเด็นท่ีไมJปรากฏ

มากJอน เป?นการประมาณการลJวงหน3าในอนาคต (Unknown Factor)  

 

ความหมาย  

ความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจกJอให3เกิดการทุจริต การขัดกันระหวJาง

ผลประโยชนQสJวนตนกับผลประโยชนQสJวนรวม หรือการรับสินบน 

 

 



ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

การประเมินความเส่ียงการทุจริต สามารถแบJงออกได3เป?น 3 ด3าน ดังน้ี  

1) ความเส่ียงการทุจริตเก่ียวข3องกับการพิจารณาอนุมัติ  

2) ความเส่ียงการทุจริตในความโปรJงใสของการใช3อำนาจและตำแหนJงหน3าท่ี  

3) ความเส่ียงการทุจริตในความโปรJงใสของการใช3จJายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

วิธีการวิเคราะห>ความเส่ียง  

การวิเคราะหQเร่ิมจากการระบุความเส่ียงจากกระบวนการปฏิบัติงาน อธิบายรูปแบบพฤติการณQ เหตุการณQ

ความเส่ียงตJอการทุจริต การวิเคราะหQระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ3าเป?นของการเฝ&าระวัง และ

การกำหนดมาตรการ/แนวทาง ในการป&องกันความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจกJอให3เกิดการทุจริต 
 

1) การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  

ประเภทความเส่ียงการทุจริต ประกอบด3วย 

Known Factor 

(เกิดข้ึนแล3ว) 

ความเส่ียง ป6ญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู3วJาเคยเกิดมา

กJอนคาดหมายได3วJามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำตามท่ีเคยมี

ประวัติอยูJแล3ว  

Unknown Factor 

(ยังไมJเกิดข้ึน) 

ป6จจัยความเส่ียงท่ีมาจากจากการพยากรณQ ประมาณ

การลJวงหน3าในอนาคต ป6ญหา/พฤติกรรม ความเส่ียงท่ี

อาจจะเกิดข้ึน  

 

โรงเรียนประเมินความเส่ียงทางทุจริต ด3าน  

£ 1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวข3องกับการพิจารณาอนุมัติ  

R 2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปรJงใสของการใช3อำนาจและตำแหนJงหน3าท่ี  

£ 3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปรJงใสของการใช3จJายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ือกระบวนการ  

“การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัวของเจ3าหน3าท่ีในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข3าเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 1 

โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี”  

ตารางท่ี 1 แสดงระบุความเส่ียงการทุจริต 

ที# โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

เคยเกิดข้ึนแล3ว ยังไมJเคยเกิดข้ึน 

1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัวของเจ3าหน3าท่ี

ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข3าเรียนช้ัน

ประถมศึกษาป�ท่ี 1 โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี 

  

 

2) การวิเคราะหQสถานะความเส่ียง  

ความหมายของสถานะความเส่ียง มีรายละเอียด ดังน้ี  

1. สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ำ  

2. สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช3ความรอบคอบระมัดระวังในระหวJาง

ปฏิบัติงานตามปกติและควบคุมดูแลได3  

3. สถานะสีส3ม : ความเส่ียงระดับสูง เป?นกระบวนงานท่ีมีผู3เก่ียวข3องหลายคน หลายหนJวยงานภายในองคQกร 

มีหลายข้ันตอน จนยากตJอการควบคุม หรือไมJมีอำนาจควบคุมข3ามหนJวยงานตามหน3าท่ีปกติ  

4. สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป?นกระบวนการท่ีเก่ียวข3องกับบุคลากรภายนอก ไมJสามารถ

ตรวจสอบได3ชัดเจนและกำกับติดตามได3อยJางใกล3ชิดอยJางสม่ำเสมอ  

 

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส3ม แดง 

1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัวของ

เจ3าหน3าท่ีในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข3า

เรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 1 โรงเรียนบ3านไทย

สามัคคี 

    

 

3) เมทริกสQระดับความเส่ียง  

(1) ระดับความจำเป?นในการเฝ&าระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี  

� กิจกรรม/ข้ันตอนหลักท่ีสำคัญ (MUST) หมายถึง มีความจำเป?นสูงมากในการเฝ&าระวัง 

ความเส่ียงการทุจริต และต3องทำการป&องกัน (ไมJดำเนินการไมJได3) ค3าท่ีอยูJในระดับ 3 หรือ 2  



� กิจกรรม/ข้ันตอนรองของกระบวนงาน (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป?นไมJสูงตJอ 

การเฝ&าระวังความเส่ียงการทุจริต คJาท่ีอยูJในระดับ 1  

(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี 

กิจกรรม/ข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข3องกับผู3มีสJวนได3สJวนเสีย รวมถึงหนJวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข3อง คJาอยูJท่ี 2 

หรือ 3 

กิจกรรม/ข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข3องกับผลกระทบทางการเงิน รายได3ลดรายจJายเพ่ิม คJาอยูJท่ี 2  

หรือ 3  

กิจกรรม/ข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ัน มีผลกระทบตJอผู3ใช3บริการกลุJมเป&าหมาย คJาอยูJท่ี 2 หรือ 3  

กิจกรรม/ข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ัน มีผลกระทบตJอกระบวนงานภายในหรือกระทบด3านการเรียนรู3 องคQ

ความรู3 คJาอยูJท่ี 1 หรือ 2  

 

ตารางท่ี 3 แสดงโอกาสความเส่ียงการทุกจริตท่ีต/องเฝHาระวัง 2 มิติ 

ที# โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจำเป?น

ของการเฝ&าระวัง 

ระดับความรุนแรง

ผลกระทบ 

คJาความเส่ียงรวม

จำเป?น x รุนแรง 

1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัวของ

เจ3าหน3าท่ีในการสอบคัดเลือก

นักเรียนเข3าเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 

1 โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี 

1 4 4 

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงระดับความจำเป?นของการเฝ&าระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 

(MUST) 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 

(SHOULD) 

1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัว

ของเจ3าหน3าท่ีในการสอบคัดเลือก

นักเรียนเข3าเรียนช้ันประถมศึกษาป�

ท่ี 1 โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี 

 

1  

 
 
 



ตารางท่ี 3.2 แสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 

1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัวของ

เจ3าหน3าท่ีในการสอบคัดเลือก

นักเรียนเข3าเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 

1 โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี 

   

 

4) การประเมินการควบคุมความเส่ียง  

ระดับการควบคุมความเส่ียง แบJงเป?น 3 ระดับ ดังน้ี  

ระดับดี : จัดการได3ทันที ทุกคร้ังท่ีเกิดความเส่ียง ไมJกระทบถึงผู3ใช3บริการ องคQกรไมJมีผลเสียทาง  

การเงิน ไมJมีรายจJายเพ่ิม  

ระดับพอใช3 : จัดการได3โดยสJวนใหญJ มีบางคร้ังยังดำเนินการไมJได3 กระทบถึงผู3ใช3บริการองคQกร  

แตJยอมรับได3  

ระดับอJอน : จัดการไมJได3หรือเพียงบางสJวน เกิดจากรายจJายเพ่ิม มีผลกระทบถึงผู3ใช3บริการและ  

ยอมรับไมJได3 ไมJมีความเข3าใจ 

 
ตางรางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

 

คุณภาพ

การจัดการ 

คJาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คJาความเส่ียง

ระดับต่ำ 

คJาความเส่ียง

ระดับปานกลาง 

คJาความเส่ียง

ระดับสูง 

1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัว

ของเจ3าหน3าท่ีในการสอบคัดเลือก

นักเรียนเข3าเรียนช้ันประถมศึกษาป�

ท่ี 1 โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี 

    

 
 
 
 
 
 
 



แบบบริหารความเส่ียงการทุจริตของโรงเรียนบ/านไทยสามัคคี 
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ความเสี่ยงด,าน  

 

กระบวนงาน/งาน  

 

รูปแบบพฤติการณ<

ความเสี่ยงการ

ทุจริต  

มาตรการป@องกันการ

ทุจริต  

 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

 

ผู,รับผิดชอบ  

 

ความเสี่ยงการ

ทุจริตที่เกี่ยวกับ

การใช,อำนาจ

หน,าที่และตำแหนIง

หน,าที่  

 

การแสวงหา

ผลประโยชน<

สIวนตัวของ

เจ,าหน,าที่ในการ

สอบคัดเลือก

นักเรียนเข,าเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปR

ที ่1 โรงเรียนบ,าน

ไทยสามัคค ี

 

การแสวงหา

ผลประโยชน<

สIวนตัวของ

เจ,าหน,าที่ในการ

สอบคัดเลือก

นักเรียนเข,าเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปR

ที ่1 โรงเรียนบ,าน

ไทยสามัคค ี

 

1) ควบคุม กำกับ ดูแล

ให,เจ,าหน,าที่และ

บุคลากรปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนฯ โดย

เครIงครัด เพื่อให,การ

สอบคัดเลือกเปXนไป

ด,วยความยุติธรรม 

โปรIงใส หากเจ,าหน,าที่

ของโรงเรียนแสวงหา

ผลประโยชน<หรือเอือ้

ประโยชน<ใด ๆ ตIอการ

สอบคัดเลือกดังกลIาว

เปXนความผิดวินัย

ร,ายแรง  

2) ห,ามมิให,เจ,าหน,าที่

ของโรงเรียนไปสอบ

กวดวิชาและ/หรือสอน

พิเศษ  

3) ห,ามมิให,เจ,าหน,าที่

ของโรงเรียนที่มีบุตร

หรือเครือญาติที่สมัคร

สอบคัดเลือกเข,าเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปRที ่1 

มีสIวนเกี่ยวข,องกับ

กระบวนการสอบ

คัดเลือกใด ๆ ทัง้สิ้น  
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ฝbายวิชาการ  

ฝbายอำนวยการ  

 


