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ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนปทุมพทิยาคม  ต าบลปทุม  อ าเภอเมือง  จังหวดัอบุลราชธานี 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา อบุลราชธานี อ านาจเจริญ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



๒ 

 

 ค าน า  

การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของโรงเรียนปทุมพิทยาคมท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  และสามารสนอง
นโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครฐั การทุจรติเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซ่ึงปัญหามาจาก
สาเหตุต่างๆ ท่ีค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก การวิเคราะห์ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคดิล่วงหน้าเสมอ 

 โรงเรียนปทุมพิทยาคมตระหนักในการป้องกันการทุจริตจึงได้ท าการประเมินความเส่ียงการทุจรติใน
โรงเรียน โดยคัดเลือกกระบวนงาน จ านวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริตใน 3 
ด้าน ได้แก่ (1) ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต (2) ความเส่ียงการทจุริตใน
ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหนา้ท่ี และ (3) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ รวมท้ังก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการ
ป้องกันความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในโรงเรียน และจัดท าแผนการบริหารความ
เส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

        โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
          พฤษภาคม 2565 
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สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 
การประเมินความเส่ียงการทุจริต        4 
วัตถุประสงค์การประเมินความเส่ียงการทุจริต      4 
กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต       4 
ความหมาย          4 
ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต       4 
วิธีการวิเคราะห์ความเส่ียง        4 
 การระบุความเส่ียง 
 การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
 เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
 การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต        8 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดงันั้น 
การประเมินความเส่ียงด้านการทุจรติ การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
จะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจติส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติใหแ้ก่
บุคลากร อันเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ด้วยการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาในองค์กร
นับเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบกับการทุจริตท่ี
ไม่คาดคิด หากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมิน
ความเส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซ่ึง
ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซ่ึงเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 กรอบภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี ้

1. Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิดมาแล้ว ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
ซ้ าอีก 

2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง เพื่อให้ตรวจพบตัง้แต่เริ่มแรก และมี
กระบวนการยับยั้งระดับความเส่ียง 

3. Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีน าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดในส่วนท่ี
พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ าอีก (Know Factor) 
ต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต 

4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกันไว้ล่วงหน้าในประเด็นท่ี
ไม่ปรากฏมาก่อน เป็นการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

ความหมาย 
 ความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเส่ียงของการด าเนนิงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการับสินบน 
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 การประเมินความเส่ียงทุจริต สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี ้

1) ความเส่ียงการทุจริตเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมตัิ 
2) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหนา้ท่ี 
3) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจดัการทรัพยากร

ภาครัฐ 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การวิเคราะห์เริ่มจากการระบุความเส่ียงจากระบวนการปฏิบัติงาน อธิบายรูปแบบพฤติกรรม 
เหตุการณ์ความเส่ียงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริต 
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1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต ประกอบด้วย 
Known Factor 
(เกิดขึ้นแล้ว) 

ความเส่ียง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมา
ก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ าตามท่ีเคยมี
ประวัติอยู่แล้ว 

Unknown Factor 
(ยังไม่เกิดขึ้น) 

ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

โรงเรียนประเมินความเส่ียงการทุจริต ดา้น 
 1. ความเส่ียงการทุจริตเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัต ิ

 √    2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าท่ี 
  3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

 ช่ือกระบวนการ 
 “การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคลากรในการแก้ผลการเรียน o ร มส มผ ของนักเรียนปทุม
พิทยาคม” 
 ตารางท่ี 1 แสดงระบุความเส่ียงการทุจริต 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

เคยเกิดขึ้นแล้ว ยังไม่เคยเกิดขึ้น 
1 การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของ

บุคลากรในการแก้ผลการเรียน o ร มส 
มผ ของนักเรียนปทุมพิทยาคม 

 √ 

 
2) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเส่ียง มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. สถานะสีเขียว: ความเส่ียงระดับต่ า 
2. สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ

ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติและควบคุมดูแลได้ 
3. สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลาย

หน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายข้ึนตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจ
ควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ี 

4. สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับบุคลากร
ภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนและก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดอย่าง
สม่ าเสมอ 

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเส่ียง 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของ

บุคลากรในการแก้ผลการเรียน o ร มส 
มผ ของนักเรียนปทุมพิทยาคม 

 √   
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3) เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

(1) ระดับความจ าเป็นในการเฝ้าระวัง มีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
 - กิจกรรม/ขั้นตอนหลักท่ีส าคัญ (MUST) หมายถึง มีความจ าเป็นสูงมากในการเฝ้า

ระวังความเส่ียงการทุจริต และต้องท าการป้องกัน (ไม่ด าเนินการไม่ได้) ค าท่ีอยู่ใน
ระดับ 3 หรือ 2 

 - กิจกรรม/ขั้นตอนรองของกระบวนการ (SHOULD) หมายถึง มีความจ าเป็นไม่สูง
ต่อการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 

(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
 กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  

- กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย ค่า
อยู่ท่ี 2 หรือ 3  
- กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบต่อกระบวนการท างานภายใน
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ คา่อยู่ท่ี 1 หรือ 2 

 ตารางท่ี 3 แสดงโอกาสความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการ

ทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ผลกระทบ 

ค่าความเส่ียงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

1 การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวของบุคลากรในการ
แก้ผลการเรียน o ร มส 
มผ ของนักเรียนปทุม
พิทยาคม 

1 3 3 

 

 ตารางท่ี 3.1 แสดงระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

(MUST) 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

(SHOULD) 
1 การแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัวของบุคลากรในการแก้
ผลการเรียน o ร มส มผ ของ
นักเรียนปทุมพิทยาคม 

1  

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 
1 การแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัวของบุคลากรในการแก้
ผลการเรียน o ร มส มผ ของ
นักเรียนปทุมพิทยาคม 

  x 
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4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ระดับการควบคุมความเส่ียง แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี ้
ระดับดี  : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ องค์กรไม่มี

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจา่ยเพิ่ม 
ระดับพอใช้  : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครัง้ยังด าเนินการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ

องค์กรแต่ยอมรับได้ 
ระดับอ่อน  : จัดการไม่ได้หรือเพียงบางส่วน เกิดจากรายจา่ยเพิ่ม มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 
ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพ

การ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
ค่าความเส่ียง

ระดับต่ า 
ค่าความเส่ียง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเส่ียง

ระดับสูง 
1 การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

ของบุคลากรในการแก้ผลการ
เรียน o ร มส มผ ของนักเรียน
ปทุมพิทยาคม 

ดี √   

 
  



๘ 

 

แบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ความเสี่ยงด้าน กระบวนการ/

งาน 
รูปแบบ

พฤติการณ์
ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

มาตรการป้องกัน
การทุจริต 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเส่ียงการ
ทุจริตท่ีเก่ียวกับ
การใช้อ านาจ
หน้าท่ีและ
ต าแหน่งหน้าท่ี 

การแสวงหา
ผลประโยชน์
ส่วนตัวของ
บุคลากรในการ
แก้ผลการเรียน 
o ร มส มผ 
ของนักเรียน
ปทุมพิทยาคม 

การแสวงหา
ผลประโยชน์
ส่วนตัวของ
บุคลากรในการ
แก้ผลการเรียน 
o ร มส มผ 
ของนักเรียน
ปทุมพิทยาคม 

ควบคุม ก ากับ ดูแล
บุคลากรปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการ
วัดและประเมินผล
การพัฒนาผู้เรียน 
อย่างเคร่งครัด หาก
บุคลากรของ
โรงเรียนแสวงหา
ผลประโยชน์หรือ
เอ้ือประโยชน์ใดๆ 
ต่อการแก้ผลการ
เรียน o ร มส มผ 
ถือว่าเป็นการผิด
วินัย จะถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน
ความผิดท่ีเกิดขึ้น 

ต.ค. 65 – 
ก.ย. 65 

-ครูผู้สอน 
-กลุ่มบริหารวิชาการ 
-กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
-กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

 


