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ค ำน ำ 
 

  การป้องกนัการทุจรติ คอื การแกไ้ขปัญหาการทุจรติทีย่ ัง่ยนื ซึง่เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของเจา้หน้าทีแ่ละบุคลากรของโรงเรยีนสามเงาวทิยาคม ทีร่่วมต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ และสามารถ
สนองนโยบายรฐับาลในการป้องกนัการทุจรติในภาครฐั การทุจรติเกดิแลว้จะมผีลกระทบทางลบ ซึง่ปัญหามา
จากสาเหตุต่าง ๆ ทีค่น้หาต้นตอทีแ่ทจ้รงิไดย้ากการวเิคราะหค์วามเสีย่งจงึจ าเป็นต้องคดิล่วงหน้าเสมอ 
  โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม ตระหนกัในการป้องกนัการทุจรติ จงึไดท้ าการประเมนิความเสี่ยง
การทุจรติในโรงเรยีน โดยคดัเลอืกกระบวนการ จ านวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมนิความเสีย่งการ
ทุจรติใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความเสีย่งการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต 2. ความเสีย่งการ
ทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่และ 3. ความเสีย่งการทุจรติใรความโปร่งใสของ
การใชง้บประมาณและการบรหิารจดัการทรัพยากรภาครฐั รวมทัง้ก าหนดมาตรการ / กจิกรรม / แนวทางใน
การป้องกนัความเสีย่งของการด าเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติในโรงเรยีน และจดัท าแผนการบรหิาร
ความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
 
         โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม 
                   มถิุนายน 2563 
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กำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 
 มาตรการป้องกนัการทุจรติจะสามารถช่วยลดความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติในองคก์รได ้
ดงันัน้ การประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติ การออกแบบและการปฏบิตังิานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสีย่งดา้นการทุจรติ รวมถงึการสรา้งจติส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ
ใหแ้ก่บุคลากร อนัเป็นการป้องกนัการเกดิการทุจรติในองคก์ร ดว้ยการน าเครื่องมอืประเมนิความเสีย่งมาใช้
ในองคก์รนับเป็นหลกัประกนัในระดบัหนึ่งว่า การด าเนินการขององคก์รจะไม่มกีารทุจรติ หรอืในกรณีพบกบั
การทุจรติทีไ่ม่คาดคดิ หากเกดิความเสยีหายขึน้กจ็ะเป็นความสยีหายที่น้อยกว่าองคก์รทีไ่ม่มกีารน า
เครื่องมอืประเมนิความเสีย่งมาใช ้เพราะไดม้กีารเตรยีมการป้องกนัล่วงหน้าไวโ้ดยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏบิตังิานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิม่ภาระงานแต่อย่างใด 
 

วตัถปุระสงคก์ำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 
 เพื่อใหโ้รงเรยีนมมีาตรการ ระบบ หรอืแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งของการด าเนินงานที่
อาจก่อใหเ้กดิการทุจรติ ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกนัการทุจรติเชงิรุกทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 

กรอบกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 
 กรอบภาระงานในการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ ม ี4 กระบวนการ ดงันี้  
 1.  Corrective : แกไ้ขปัญหาทีเ่คยรบัรูว้่าเกดิมาแลว้ สิง่ทีม่ปีระวตัอิยู่แลว้ เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิขึน้
ซ ้าอกี 
 2.  Detective : เฝ้าระวงั สอดส่อง ตดิตามพฤตกิรรมเสีย่ง เพื่อใหต้รวจพบตัง้แต่เริม่แรก และมี 
      กระบวนการยบัยัง้ระดบัความเสีย่ง 
 3.  Preventive : ป้องกนั หลกีเลี่ยง พฤตกิรรมทีน่ าไปสู่การสุ่มเสีย่งต่อการกระท าผดิในส่วนที่
พฤตกิรรม 
      ทีเ่คยรบัรูว้่าเคยเกดิมาก่อน คาดหมายไดว้่ามโีอกาสสูงทีจ่ะเกดิซ ้าอกี (Know Factor) ตอ้ง
หลกีเลีย่ง 
               ดว้ยการปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานเพื่อปิดช่องว่างใหเ้กดิการทุจรติ 
 4.  Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้และป้องกนัไวล้่วงหน้าในประเดน็ที่
ไม่ปรากฏมาก่อน เป็นการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 
 

ควำมหมำย 
 ความเสีย่งการทุจรติ หมายถงึ ความเสีย่งของการด าเนินงานทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติ การขดักนั
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม หรอืการรบัสนิบน 
 
ขอบเขตกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 
 การประเมนิความเสีย่งการทุจรติ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงันี้  
 1.  ความเสีย่งการทุจรติเกีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตัิ 
 2.  ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3.  ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบรหิารจดัการทรพัยากร  
               ภาครฐั 



วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 
 การวเิคราะหเ์ริม่จากการระบุความเสีย่งจากกระบวนการปฏบิตังิาน อธบิายรูปแบบพฤตกิารณ์ 
เหตุการณ์ ความเสีย่งต่อการทุจรติ การวเิคราะหร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ กบัระดบัความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวงัและการก าหนดมาตรการ / แนวทาง ในการป้องกนัความเสีย่งของการด าเนินงานทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิการทุจรติ 
 1.  การระบุความเสีย่ง (Risk Identification) 
      ประเภทความเสีย่งการทุจรติ ประกอบดว้ย 
 

Known Factor 
(เกดิขึน้แลว้) 

ความเสีย่ง ปัญหา / พฤตกิรรมทีเ่คยรบัรูว้่าเคยเกดิมาก่อนคาดหมายไดว้่ามี
โอกาส 
สูงทีจ่ะเกดิซ ้าตามทีเ่คยมปีระวตัอิยู่แลว้ 

Unknown Factor 
(ยงัไม่เกดิขึน้) 

ปัจจยัความเสีย่งที่มาจากจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา / พฤตกิรรม ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 
 โรงเรยีนประเมนิความเสีย่งการทุจรติ ดา้น 
    1.  ความเสีย่งการทุจรติทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตัิ 
    2.  ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
    3.  ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบรหิาร
จดัการ 
                               ทรพัยากรภาครฐั 
 
 ช่ือกระบวนกำร 
  “การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัของเจา้หน้าทีใ่นการคดัเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีนชัน้
มธัยมศกึษา 
ปีที ่1,4 โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก” 
  ตารางที ่1 แสดงระบุความเสีย่งการทุจรติ 
 

ที ่ โอกาส / ความเสีย่งการทุจรติ ประเภทความเสีย่งการทุจรติ 
เคยเกดิขึน้แลว้ ยงัไม่เกดิขึน้ 

1 การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัของเจา้หน้าทีใ่นการ
คดัเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1,4  
โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม 

  

 
 
 
 



  2.  การวเิคราะหส์ถานะความเสีย่ง 
    ความหมายของสถานะความเสีย่ง มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  1.  สถานะสเีขยีว : ความเสีย่งระดบัต ่า 
  2.  สถานะสเีหลอืง : ความเสีย่งระดบัปานกลาง และสามารถใชค้วามรอบคอบระมดัระวงัใน 
                         ระหว่างปฏบิตังิานตามปกตแิละควบคุมดูแลได้ 
  3.  สถานะสสีม้ : ความเสีย่งระดบัสูง เป็นกระบวนงานทีม่ผีูเ้กี่ยวขอ้งหลายคน หลาย
หน่วยงาน 
       ภายในองคก์ร มหีลายขัน้ตอน จนยากต่อการควบคุม หรอืไม่มอี านาจควบคุมขา้ม
หน่วยงาน 
        ตามหน้าทีป่กต ิ
  4.  สถานะสแีดง : ความเสีย่งระดบัสูงมากเป็นกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคลากรภายนอก  
       สามารถตรวจสอบไดช้ดัเจนและก ากบัตดิตามไดอ้ย่างใกลช้ดิอย่างสม ่าเสมอ  
 

  ตารางที ่2 แสดงสถานะความเสยีง 
  

ที ่ โอกาส / ความเสีย่งการทุจรติ เขยีว เหลอืง สม้ แดง 
1 การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั

ของเจา้หน้าทีใ่นการคดัเลอืก
นักเรยีนเขา้เรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 และม.4 

    

 

 3.  เมทรกิสร์ะดบัความเสีย่ง 
  1.  ระดบัความจ าเป็นในการเฝ้าระวงั มแีนวทางการพจิารณา ดงันี้  
   -  กจิกรรม / ขัน้ตอนหลกัทีส่ าคญั (MUST) หมายถงึ มคีวามจ าเป็นสูงมากในการเฝ้า 
              ระวงัความเสีย่งการทุจรติ และตอ้งท าการป้องกนั (ไม่ด าเนินการไม่ได)้ ค่าทีอ่ยู่ใน 
     ระดบั 3 หรอื 2 
   -  กจิกรรม / ขัน้ตอนรองของกระบวนงาน (SHOULD) หมายถงึ มคีวามจ าเป็นไม่สูง 
              ต่อการเฝ้าระวงัความเสีย่งการทุจริต ค่าทีอ่ยู่ในระดบั 1 
  2. ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ มแีนวทางการพจิารณา ดงันี้  
     กจิกรรม / ขัน้ตอนการปฏบิตังิานนัน้เกี่ยวขอ้งกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี รวมถงึหน่วยงาน 
อื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ค่าอยู่ที ่2 หรอื 3 
   -  กจิกรรม / ขัน้ตอนการปฏบิตังิานนัน้เกี่ยวขอ้งกบัผลกระทบทางการเงนิ รายไดล้ด  
               รายจ่ายเพิม่ ค่าอยู่ที ่2 หรอื 3 
            -  กจิกรรม / ขัน้ตอนการปฏบิตังิานนัน้ มผีลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มเป้าหมาย  
                        ค่าอยู่ที ่2 หรอื 3 
            -  กจิกรรม / ขัน้ตอนการปฏบิตังิานนัน้ มผีลกระทบต่อกระบวนงานภายในหรอืกระทบ
ดา้นการเรยีนรู ้องคค์วามรู ้ค่าอยู่ที ่1 หรอื 2 
 
 



  ตารางที ่3 แสดงโอกาสความเสีย่งการทุจรติทีต่้องเฝ้าระวงั 2 มติิ 
 

ที ่ โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ ระดบัความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวงั 

ระดบัความรุนแรง 
ผลกระทบ 

ค่าความเสีย่ง 
จ าเป็น x รุนแรง 

1 การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัของเจา้หน้าทีใ่นการ
คดัเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1,4 
โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม 

1 1 1 

 
  ตารางที ่3.1 แสดงระดบัความจ าเป็นของการเฝ้าระวงั 
. 

ที ่ โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ กจิกรรมหรอืขัน้ตอนหลกั 
(MUST) 

กจิกรรมหรอืขัน้ตอนรอง 
(SHOULD) 

1 การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัของเจา้หน้าทีใ่นการ
คดัเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1,4 โรงเรยีนสามเงา
วทิยาคม 

 1 

 
 ตารางที ่3.2 แสดงระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ที ่ โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ 1 2 3 
1 การแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตวัของเจา้หน้าทีใ่นการ
คดัเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1,4 
โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม 

X   

 
 4.  การประเมนิการควบคุมความเสีย่ง 
 ระดบัการควบคุมความเสีย่ง แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี้ 
 ระดบั 3 ด ี: จดัการไดท้นัท ีทุกครัง้ทีเ่กดิความเสีย่ง ไม่กระทบถงึผูใ้ชบ้รกิาร องคก์รไม่มผีลเสยีทาง  
        การเงนิ ไม่มรีายจ่ายเพิม่ 

ระดบั 2 พอใช ้: จดัการไดโ้ดยส่วนใหญ่ มบีางครัง้ยงัด าเนินการไม่ได ้กระทบถงึผูใ้ชบ้รกิารองคก์ร 
         แต่ยอมรบัได้ 
 ระดบั 1 อ่อน : จดัการไม่ไดห้รอืเพยีงบางส่วน เกดิจากรายจ่ายเพิม่ มผีลกระทบถงึผูใ้ชบ้รกิาร  
         และยอมรบัไม่ได ้ไม่มคีวามเขา้ใจ 
 



 ตารางที ่4 แสดงการประเมนิการควบคุมความเสีย่ง 
 

ที ่ โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ 
คุณภาพ 
การจดัการ 

ค่าประเมนิการควบคุมความเสีย่งการทุจรติ 
ค่าความเสีย่ง 
ระดบัต ่า 

ค่าความเสีย่ง 
ระดบัปานกลาง 

ค่าความเสีย่ง 
ระดบัสูง 

1 การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัของเจา้หน้าทีใ่นการ
คดัเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1,4 
โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม 

3    

 
แบบบริหำรควำมเส่ียงกำรทุจริตของโรงเรียนสำมเงำวิทยำคม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ควำมเส่ียง 
ด้ำน 

กระบวนงำน/
งำน 

รปูแบบ
พฤติกำรณ์
ควำมเส่ียง 
กำรทุจริต 

มำตรกำรป้องกนักำร
ทุจริต 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้รบัผิดชอบ 

ความเสีย่งการ 
ทุจรติที่

เกี่ยวกบัการใช้
อ านาจหน้าที่
และต าแหน่ง

หน้าที่ 

การแสวงหา
ผลประโยชน์
ส่วนตวัของ
เจา้หน้าทีใ่น
การคดัเลอืก
นักเรยีนเขา้
เรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปี
ที ่1,4 โรงเรยีน

สามเงา
วทิยาคม 

การแสวงหา
ผลประโยชน์
ส่วนตวัของ
เจา้หน้าทีใ่น
การคดัเลอืก
นักเรยีนเขา้
เรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปี
ที ่1 ,4โรงเรยีน

สามเงา
วทิยาคม 

1. ควบคุม ก ากบัดูแลให้
เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากร
ปฏบิตัติามมติ
คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม 
โดยเคร่งครดั เพือ่ใหก้าร
คดัเลอืกเป็นไปดว้ยความ
ยุตธิรรม โปร่งใส หาก
เจา้หน้าทีข่องโรงเรยีน
แสวงหาผลประโยชน์หรอื
เอประโยชน์ใด ๆ ต่อการ
คดัเลอืกดงักล่าวเป็น
ความผดิวนิัยรา้ยแรง 
2. หา้มมใิหเ้จา้หน้าทีข่อง
โรงเรยีนที่มบีุตรหรอืเครอื
ญาตทิีส่มคัรด าเนินการ
คดัเลอืกนักเรยีน 

ต.ค. 63 
 -  

ก.ย. 64 

กลุ่มบรหิาร
วชิาการ 

 

 


