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การประมินความเส่ียงการทุจริต 

การประมินความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิด

การทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจะช่วย ลดความเส่ียงด้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน

การทุจริตให้แก่บุคลากร อันเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ด้วยการน้าเครื่องมือประเมินความเส่ียง

มาในองค์กรนับเป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบกับ

การทุจริตท่ีไม่คาดคิด หากเกิดความ เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน้าเครื่องมือ

ประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการ  เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ         

งานประจ า ซึ่งใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจ 

ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี ้
1. Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิดมาแล้ว ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก  
2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง เพื่อให้ตรวจพบต้ังแต่เริ่มแรก และมี 

กระบวนการยับยั้งระดับความเส่ียง  
3. Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีน้าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท้าผิดในส่วนท่ีพฤติกรรม 

ท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ าอีก (Know Factor) ต้องหลีกเล่ียง ด้วยการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต  

4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกันไว้ล่วงหน้าในประเด็น         
ท่ีไม่ปรากฏมาก่อน เป็นการประมาณการล่วงน้าในอนาคต (Unknown Factor) 
 

ความหมาย  
ความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรอืการรับสินบน 
 



ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
การประเมินความเส่ียงการทุจริต สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้  
1) ความเส่ียงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  
2) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  
3) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ 
 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การวิเคราะห์เริ่มจากการระบุความเส่ียงจากกระบวนการปฏิบัติงาน อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ เหตุการณ์ 

ความเส่ียงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ้าเป็นของการเฝ้าระวัง  
และการก าหนดมาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 

 
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

ประเภทความเส่ียงการทุจริต ประกอบด้วย 
 
Known Factor (เกิดขึน้แล้ว) ความเส่ียง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคย

เกิดมาก่อนคาดหมาย ได้ว่ามีโอกาสสูงท่ี 
จะเกิดซ้ า ตามท่ีเคยมีประวัติอยู่แล้ว 

Unknown Factor (ยังไม่เกิดขึน้) ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากจากการพยากรณ์ 
ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
โรงเรียนประเมินความเสี่ยงทางทุจริตด้าน 
ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 



ชื่อกระบวนการ 
“ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการด าเนินงานหรือการปฏบิัติหน้าที่” 
ตารางท่ี 1 แสดงระบุความเส่ียงการทุจริต 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

เคยเกิดขึน้แล้ว ยังไม่เคยเกิดขึน้ 
1 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการ

ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี 
  

 
2) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  

ความหมายของสถานะความเส่ียง มีรายละเอียด ดังนี ้
1. สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 
2. สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติและควบคุมดูแลได้  
3. สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตาม
หน้าท่ีปกติ  
4. สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายนอก ไม่ 
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนและก ากบัติดตามได้อย่างใกล้ชิดอย่างสม่ าเสมอ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเส่ียง 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 ความเส่ียงการทุจริตในความ

โปร่งใสของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

    

 
3) ระดับความเสี่ยง 
(1) ระดับความจ าเป็นในการเฝ้าระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

 กิจกรรม/ขั้นตอนหลักท่ีส าคัญ (MUST) หมายถึง มีความจ้าเป็นสูงมากในการเฝ้า ระวงัความเส่ียง
การทุจริต และต้องท้าการป้องกัน (ไม่ด าเนินการไม่ได้) ค้าท่ีอยู่ใน ระดับ 3 หรือ 2  



 กิจกรรม/ขั้นตอนรองของกระบวนงาน (SHOULD) หมายถึง มีความจ้าเป็นไม่สูงต่อ การเฝ้าระวัง
ความเส่ียงการทุจริต ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 

(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง 
ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 

 กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม  
ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  

 กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย ค่าอยู่ ท่ี 2 หรือ 3  

 กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบั ติงานนั้น  มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายในหรือกระทบ              
ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2 

 
4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

ระดับการควบคุมความเส่ียง แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ องค์กรไม่มีผลเสียทาง 

การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังด าเนินการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการองค์กร       

แต่ยอมรับได้  
ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้หรือเพียงบางส่วน เกิดจากรายจ่ายเพิ่ม มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการและ  

ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตางรางที่ 3 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ การ 

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1 ความเส่ียงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าท่ี 

ดี    

 
 
 



แบบบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยงด้าน กระบวนงาน/

งาน 
รูปแบบ พฤติการณ์  

ความเสี่ยง การทุจริต 
มาตรการป้องกัน

การทุจริต 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเส่ียงการ
ทุจริตในความ
โปร่งใสของการ
ด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าท่ี 

การแสวงหา 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวของ  
การด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

การแสวงหา 
ผลประโยชน์ ส่วนตัว
ของ การด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าท่ี 

1) ควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้ เจ้าหน้าท่ี
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความโปร่งใส 
หากเจ้าหน้าท่ี 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
แสวงหา
ผลประโยชน์  
เป็นความผิดวินัย 
ร้ายแรง  
 

ต.ค. 62 –  
ก.ย. 63 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  
กลุ่มบริหารงาน
อ านวยการ 

 
 


