
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
 
 

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 



ค าน า 
 

การป้องกันการทุ จริต คุ อ การแกไ้ขปุัญหาการทุ จริตทุ ่ยั่งย นซึ่งเปุ นหนา้ทุ ่ความรับผุิดชอบของเจุ้าหนุ้าทุ ่ 
และบ คลากรของโรงเร ยนอน บาลพิบูลเวศม์ทุ ่ร่วมต่อตุ้านการทุ จุิตทุ กรุูปแบบและสามารถสนองนโยบายรฐับาลใน 
การป้องกันการท จริตในภาครัฐ การท จริตเกิดแล้วจะม ผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหต ต่าง ๆ ท ่ค้นหาต้น
ตอทุ ่แทุ้จรงิไดุ้ยากการวุิเคราะหค์วามเสุ ่ยงจุึงจุ้าเปุ นตุ้องคุิดลุ่วงหนา้เสมอ 

โรงเร ยนอน บาลพิบูลเวศมต์ระหนักในการป้องกันการทจริต จุึงไดุ้ทำการประเมินความเสุ ่ยงการทุ จริตใน 
โรงเร ยน โดยคุัดเลุ อกกระบวนงาน จำานวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสุ ่ยงการทุ จริตใน 3 ดุ้าน 
ไดุ้แก่ (1) ความเสุ ่ยงการทุ จรุิตทุ ่เก ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุ มัตุิ อนุ ญาต (2) ความเสุ ่ยงการทุ จรติในความโปรง่ใส 
ของการใชุ้อ้านาจและตำแหนุ่งหน้าทุ ่ และ (3) ความเสุ ่ยงการทุ จรติในความโปร่งใสของการใชุ้จุ่ายงบประมาณและ 
การบริหารจุัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกุันความเสุ ่ยงของการ 
ดำเนินงานทุ ่อาจก่อใหุ้เกดิการทุ จรติในโรงเร ยน และจุัดทำแผนการบริหารความเสุ ่ยงทุ ่ม ประสุิทธิภาพตุ่อไป 

 
 

ุุุุุุุุุโรงเร ยนอน บาลพิบูลเวศม์ 
ุุุุุุุุุุุุุุุ1ุุเมษายน 2563 
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การประมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

มาตรการป้องกันการท จริตจะสามารถช่วยลดความเส ่ยงท ่อาจก่อให้เกิดการท จริตในองค์กรได้  ดังนั้นุการ 
ประเมินความเส ่ยงด้านการท จริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบค มภายในท ่เหมาะสมจะช่วย 
ลดความเส ่ยงด้านการท จริต รวมถึงการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการท จริตให้แก่บ คลากร อันเป็น 
การป้องกันการเกิดการท จริตในองค์กร ด้วยการน าเคร ่องม อประเมินความเส ่ยงมาในองค์กรนับเป็นหลักประกันใน 
ระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่ม การท จริต หร อในกรณ พบกับการท จริตท ่ไม่คาดคิด หากเกิดความ 
เส ยหายขึ้นก จะเป็นความเส ยหายท ่น้อยกว่าองค์กรท ่ไม่ม การน าเคร ่องม อประเมินความเส ่ยงมาใช้ เพราะได้ม การ 
เตร ยมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

วััตถัุประสงค์การประเมัินความเสี่ยงการทจุรัิต 
เพ ่อให้โรงเร ยนม มาตรการ ระบบ หร อแนวทางในการบริหารจัดการความเส ่ยงของการด าเนินงานท ่อาจ 

ก่อให้เกิดการท จริต ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการท จริตเชิงร กท ่ม ประสิทธิภาพ 

กรอบการประเมัินความเสี่ยงการทจุรัิต 
กรอบภาระงานในการประเมินความเสุ ่ยงการทุ จริต ม  4 กระบวนการ ดุังนุ   
1. Corrective : แก้ไขปุัญหาทุ ่เคยรับรู้ว่าเกิดมาแลุ้ว สุิ่งทุ ่ม ประวัติอยู่แลุ้ว เพ ่อป้องกันไม่ใหเ้กิดขึ้นซ้ าอ ก 
2.ุ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส ่ยง เพ ่อให้ตรวจพบตัง้แต่เริ่มแรก 

และม  กระบวนการยับยั้งระดับความเส ่ยง 
3.ุPreventive : ป้องกัน หล กเล ่ยง พฤติกรรมท ่น าไปสู่การส ่มเส ่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนท ่พฤติกรรม 

ท ่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่าม โอกาสสูงท ่จะเกิดซ้ าอ กุ(Know Factor) ต้องหล กเล ่ยง ด้วย
การปรับปร งกระบวนการปฏิบัติงานเพ ่อปิดช่องว่างให้เกิดการท จริต 
ุุ4.  Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งท ่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันไว้ล่วงหน้าในประเด นท ่ไม่ 

ปรากฏมาก่อน เป็นการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 
 

ความหมาย 
ความเส ่ยงการท จริต หมายถึง ความเส ่ยงของการด าเนินงานท ่อาจก่อให้เกิดการท จริต การขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หร อการรับสินบน 

ขอบเขตการประเมัินความเสี่ยงการทุจรัิต 
การประเมินความเสุ ่ยงการทุ จริต สามารถแบ่งออกไดุ้เปุ น 3 
ดุ้าน ดุังนุ ุ้ 
1)  ความเสุ ่ยงการทุ จรติเก ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุ มัตุิ 
2)  ความเสุ ่ยงการทุ จรติในความโปรง่ใสของการใชุ้อ้านาจและตุ้าแหนุ่งหน้าทุ ่ 
3)ุความเส ่ยงการท จริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ 
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วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การวิเคราะหเ์ริ่มจากการระบ ความเสุ ่ยงจากกระบวนการปฏิบุัตุิงาน อธิบายรูปแบบพฤตุิการณุ์ เหตุ การณุ์ ความเสุ ่ยง
ตุ่อการทุ จริต การวิเคราะห์ระดุับความร นแรงของผลกระทบ กับระดุับความจำเปุ นของการเฝุ้าระวัง และการก าหนด
มาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันความเสุ ่ยงของการด าเนินงานทุ ่อาจก่อใหุ้เกุิดการทุ จริต 

1) การระบ ความเส ่ยง (Risk Identification) ประเภทความเส ่ยง
การท จริต ประกอบด้วย 

 
 

Known Factor 
(เกิดข้ึนแล้ว) 

ความเส ่ยง ปัญหา/พฤติกรรมท ่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนคาดหมาย 
ได้ว่าม โอกาสสูงท ่จะเกิดซ ุ้าตามท ่เคยม ประวัติอยู่แล้ว 

Unknown Factor 

(ยังไม่เกิดข้ึน) 

ปัจจุัยความเสุ ่ยงทุ ่มาจากจากการพยากรณุ์ ประมาณการลุ่วงหน้า 
ในอนาคต ปัญหา/พฤตุิกรรม ความเสุ ่ยงทุ ่อาจจะเกิดขึ้น 

โรงเร ยนประเมินความเสุ ่ยงทางทุ จริต ดุ้าน 

 1. ความเสุ ่ยงการทุ จรติทุ ่เก ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุ มตัุิ 

 2. ความเสุ ่ยงการทุ จรติในความโปรง่ใสของการใชุ้อ านาจและตำแหนุ่งหนา้ทุ ่ 

 3. ความเสุ ่ยงการทุ จรติในความโปร่งใสของการใชุ้จุ่ายงบประมาณและการบริหารจุัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนการ 
“การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าท ่ในการสอบคัดเล อกนักเร ยนเข้าเร ยนชั้น 

ประถมศึกษาปีท ่ 1 โรงเร ยนอน บาลพบิูลเวศม์” 
ตารางทุ ่ 1 แสดงระบุ ความเสุ ่ยงการทุ จริต 

ท  ่ โอกาส/ความเสุ ่ยงการท ุจริต ประเภทความเสุ ่ยงการท ุจริต 
เคยเกิดขึ้นแล้ว ยังไม่เคยเกิดขึ้น 

1 การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของ 
เจ้าหน้าท ่ในการสอบคัดเล อกนักเร ยน 
เข้าเร ยนชั้นประถมศึกษาปีท ่ 1 
โรงเร ยนอน บาลพิบูลเวศม์ 
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2) การวิเคราะห์สถานะความเส ่ยง ความหมายของ
สถานะความเส ่ยง ม รายละเอ ยด ดังน  1.  สถานะส 
เข ยว : ความเส ่ยงระดับต่ า 
2.  สถานะส เหล อง : ความเส ่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่าง

ปฏิบัติงานตามปกติและควบค มดูแลได้ 
3.  สถานะสุ สุ้ม : ความเส ุ่ยงระดุับสุูง เปุ นกระบวนงานทุ ่ม ผุู้เก ่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 

ภายในองคุ์กร ม หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุ ม หร อไม่ม อ านาจควบคุ มขุ้ามหน่วยงาน 
ตามหน้าท ่ปกติ 

4.  สถานะส แดง : ความเส ่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการท ่เก ่ยวข้องกับบ คลากรภายนอก ไม่ 
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนและก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดอย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท ่ 2 แสดงสถานะความเส ่ยง 
ท  ่ โอกาส/ความเสุ ่ยงการท ุจริต เข ยว เหล อง ส้ม แดง 
1 การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของ     

 เจ้าหน้าท ่ในการสอบคัดเล อก 

 นักเร ยนเข้าเร ยนชั้นประถมศึกษาปีท ่  

 1 โรงเร ยนอน บาลพิบูลเวศม์  

3) เมทริกส์ระดับความเส ่ยง 
(1) ระดุับความจำเปุ นในการเฝุ้าระวัง ม แนวทางการพิจารณา ดุังน ้

 กิจกรรม/ขั้นตอนหลักทุ ่ส าคัญุ(MUST) หมายถุึง ม ความจำเป็นสุูงมากในการเฝุ้า 
ระวังความเส ่ยงการท จริต และต้องท าการป้องกัน (ไม่ด าเนินการไม่ได้) ค าท ่อยู่ใน 
ระดับ 3 หร อ 2 

 กิจกรรม/ขั้นตอนรองของกระบวนงาน (SHOULD) หมายถุึง ม ความจำเป็นไม่สุูงตุ่อ 
การเฝุ้าระวังความเสุ ่ยงการทุ จริต คุ่าทุ ่อยูุ่ในระดุับ 1 

(2) ระดับความร นแรงของผลกระทบ ม แนวทางการพิจารณา ดังน ้ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเก ่ยวข้องกับผู้ม ส่วนได้ส่วนเส ยุรวมถึงหน่วยงานอ ่นท ่เก ่ยวข้องุ

ค่าอยู่ท ุ่2ุหร อุ3 
 กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบุัตุิงานนั้นท ่เก ่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงินุรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มุ

ค่าอยู่ท ุ่2 หร อุ3
 กิจกรรม/ขัน้ตอนการปฏิบุัตุิม ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกล ่มเป้าหมายุค่าอยู่ท ุ่2 หร อุ3 
 กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นุม ผลกระทบต่อกระบวนงานภายในหร อกระทบด้านการ

เร ยนรูุ้องค์ความรูุ้ค่าอยู่ท ุ่1 หร อุ2
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ตารางทุ ่ 3 แสดงโอกาสความเสุ ่ยงการทุ จรติทุ ่ตุ้องเฝุ้าระวัง 2 มิติ 
 

ท  ่ โอกาส/ความเส ่ยง 
การท จริต 

ระดุับความจำเปุ น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความร นแรง 
ผลกระทบ 

คุ่าความเสุ ่ยงรวม 
จำเปุ น x ร นแรง 

1 การแสวงหา 
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวของ 
เจ้าหน้าท ่ในการ 
สอบคัดเล อก 
นักเร ยนเข้าเร ยน 
ชั้นประถมศึกษาปี 
ท  ่1 โรงเร ยน
อน บาลพิบูลเวศม์ 

1 4 4 

ตารางทุ ่ 3.1 แสดงระดุับความจำเปุ นของการเฝุ้าระวัง 
ท  ่ โอกาส/ความเสุ ่ยงการ 

ท จริต 
กิจกรรมหร อขั้นตอนหลัก 

(MUST) 
กิจกรรมหร อขั้นตอนรอง 

(SHOULD) 
1 การแสวงหาผลประโยชน์ 

ส่วนตัวของเจ้าหน้าท ่ใน 
การสอบคัดเล อกนักเร ยน 
เข้าเร ยนชั้นประถมศึกษา ปี
ท  ่1 โรงเร ยนอน บาลพิบูล
เวศม์ 

1  

 
ตารางท ่ 3.2 แสดงระดับความร นแรงของผลกระทบ 

ท  ่ โอกาส/ความเส ่ยง 
การท จริต 

1 2 3 

1 การแสวงหา   X 
 ผลประโยชน ์  

 ส่วนตัวของ  

 เจ้าหน้าท ่ในการ  

 สอบคัดเล อก  

 นักเร ยนเข้าเร ยน  

 ชั้นประถมศึกษาปี  

 ท ุ่1 โรงเร ยน  

 อน บาลพิบูลเวศม์  
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4) การประเมินการควบค มความเส ่ยง ระดับการควบค ม
ความเส ่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน   
ระดับด  : จัดการได้ทันท  ท กครั้งท ่เกิดความเส ่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ องค์กรไม่ม ผลเส ยทาง 

การเงิน ไม่ม รายจ่ายเพ่ิม 
ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ ม บางครั้งยังด าเนินการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการองค์กร 

แต่ยอมรับได้ 
ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้หร อเพ ยงบางส่วน เกิดจากรายจ่ายเพิ่ม ม ผลกระทบถึงผู้ใช้บริการและ 

ยอมรับไม่ได้ ไม่ม ความเข้าใจ 
 

ตางรางท ่ 4 แสดงการประเมินการควบค มความเส ่ยง 
 
 

ท  ่ โอกาส/ความเสุ ่ยงการท ุจริต ค ณภาพุ
การ 

จัดการ 

คุ่าประเมินการควบคุ มความเสุ ่ยงการทุ จริต 
ค่าความเส ่ยง 
ระดุับต่ า 

ค่าความเส ่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเส ่ยง 
ระดับสูง 

1 การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว พอใช้    
 ของเจ้าหน้าท ่ในการสอบคัดเล อก  

 นักเร ยนเข้าเร ยนชั้นประถมศึกษา   

 ปีท  ่1 โรงเร ยนอน บาลพิบูลเวศม์   
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แบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ประจ าปีงบประมาณัพ.ศ. 2563 

ความเส ่ยงุ
ด้าน 

กระบวนงาน/ 
งาน 

รูปแบบ 
พฤติการณ์ 
ความเส ่ยง 
การท จริต 

มาตรการป้องกันการท จริต ระยะเวลาุ
ด าเนินการ 

ผุู้รับผุิดชอบ 

ความเส ่ยงการ 
ท จริตท ่ 
เก ่ยวกับการใช้ 
อ านาจหน้าท ่ 
และต าแหน่ง 
หน้าท ่ 

การแสวงหา 
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวของ 
เจ้าหน้าท ่ใน 
การสอบ 
คัดเล อก 
นักเร ยนเข้า 
เร ยนชั้น 
ประถมศึกษาปี 
ท  ่1 โรงเร ยน 
อน บาลพิบูล
เวศม์ 

การแสวงหา 
ผลประโยชน ์
ส่วนตัวของ 
เจ้าหน้าท ่ใน 
การสอบ 
คัดเล อก 
นักเร ยนเข้า 
เร ยนชั้น 
ประถมศึกษา 
ปีท  ่1 
โรงเร ยน 
อน บาลพิบูล
เวศม์ 

1) ควบค ม ก ากับ ดูแลให้ 
เจ้าหน้าท ่และบ คลากร 
ปฏิบัติตามมติ 
คณะกรรมการบริหาร 
โรงเร ยนฯ โดย 
เคร่งครัด เพ ่อให้การ 
สอบคัดเล อกเป็นไป 
ด้วยความย ติธรรม 
โปร่งใส หากเจ้าหน้าท ่ 
ของโรงเร ยนแสวงหา 
ผลประโยชน์หร อเอ ้อ 
ประโยชน์ใด ๆ ต่อการ 
สอบคัดเล อกดังกล่าว 
เป็นความผิดวินัย 
ร้ายแรง 

2) ห้ามมิให้เจ้าหน้าท ่ของ 
โรงเร ยนไปสอบกวด 
วิชาและ/หร อสอน 
พิเศษ 

3) ห้ามมิให้เจ้าหน้าท ่ของ 
โรงเร ยนท ่ม บ ตรหร อ 
เคร อญาติท ่สมัครสอบ 
คัดเล อกเข้าเร ยนชั้น
ประถมศึกษาปีท ่ 1 ม  
ส่วนเก ่ยวข้องกับ 
กระบวนการสสอบ 
คัดเล อกใด ๆ ทั้งสิ้น 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายอ านวยการ 

 


