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ค าน า 

เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ท่ีค้นหา
ต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ   

การป้องกันการทุจริต คือ การ แก้ปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วน
ราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การ
น าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการ
ด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่า องค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือ
ประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว ้ 

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  ในฐานะท่ีเป็นหน่วยภาครัฐ  ได้มีการประเมินความเส่ียงการทุจริตเพื่อเป็น
กรอบในการควบคุมการประพฤติมิชอบอันจะน าไปสู่การทุจริตและเป็นหนทางขจัดขัดขวางความเจริญของ
ประเทศชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 

เร่ือง                   หน้า 
 
หลักการและเหตุผลการประเมินความเส่ียงการทุจริต      ๑ 
วัตถุประสงค์การประเมินความเส่ียงการทุจริต        ๑  
องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต         ๒ 
สาเหตุของการเกิดความเส่ียง         ๒ 
การวิเคราะห์ความเส่ียง          ๒ 
ประเภทความเส่ียง          ๒ 
เกณฑ์การวิเคราะห์ความเส่ียง         ๓ 
 เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง       ๓ 
 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ       ๓ 
 เกณฑ์ระดับของความเส่ียงการทุจริต       ๓ 

ตารางระดับของความเส่ียงการทุจริต (Degree of Risk)     ๔ 
เกณฑ์การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk-Control Matrix Assessment)  ๔ 

การวิเคราะห์ความเส่ียงของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม      ๕ 
กระบวนงาน ท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต       ๖ 
กระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต      ๖ 
ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม     ๖ 

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริต        ๖ 
โอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ  ๗  

 ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงการทุจริต   ๘ 
แผนบริหารความเส่ียง          ๙ 
 

 

 

 

 



 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

หลักการและเหตุผล 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ ดังนั้น  

การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจะ
ช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กร  เป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ในองค์กร จะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริต
ท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ี
น้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  
           จากสถานการณ์การทุจริตท่ีเกิดขึ้นพบว่ามีท้ังผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด และผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา  ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐท่ีเป็นบ่อเกิดการประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

    โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการ 
ทุจริตในรูปแบบต่างๆ  เพื่อเป็นกรอบในการป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตข้ึนในหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์รวม  

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  

๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่
สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  
องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ ควบคุมภายใน
ขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า   

  
 
 
 
 
             สามเหล่ียมการทุริต 
 

 
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 

อาจเกิดจากปัจจัย ๒ ปัจจัยคือ  
๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ

เปล่ียนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง การ
ควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น  

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งขัน สภาพแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
          การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ  ในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน  เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
การทุจริต 
 
ประเภทความเสี่ยง 
      แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้  
      ๑. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึงความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร  ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
      ๒. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร กระบวนการ

Opportunity  โอกาส 



 
 

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้  บุคลากร  ความเพียงพอของข้อมูล  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ 

๓. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน
เช่น การบริหารเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเส่ียง
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการ งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการ
ด าเนินการเป็นต้น  เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล  การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดท ารายงาน
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

๔. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น เป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  
 
เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  ก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ความเส่ียงดังนี้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 



 
 

เกณฑ์ระดับของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk) 
 ระดับของความเส่ียงการทุจริต (Degree of Risk)แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเส่ียง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาสXผลกระทบ)  ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเส่ียงระดับสูง      (High Risk : H) ๙-๑๔   คะแนน 
๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘     คะแนน 
๔ ความเส่ียงระดับต่ า  (Low Risk : L) ๑-๓     คะแนน 

 
แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) 
 ในการวิเคราะห์ความเส่ียง จะต้องจัดท าแผนภูมิความเส่ียง  ( Risk Profile)ท่ีได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น(Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)โดยท่ี 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆX ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ   
(Likelihood X Impact) 

 
 ระดับความเส่ียง จัดเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น แผนภูมิความเส่ียง ( Risk Profile) โดยแบ่งพืน้ท่ี
เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant)ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี ้
ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เส่ียงระดับสูงมาก (Extreme) ๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลดและ

ประเมินซ้ าหรือถ่าย
โอนความเส่ียง 

สีแดง     

เส่ียงระดับสูง      (High) ๙-๑๔   คะแนน มีมาตรการลดความ
เส่ียง 

สีส้ม 

เส่ียงระดับปานกลาง (Moderate) ๔-๘     คะแนน ยอมรับความเส่ียง 
แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง 

สีเหลือง 

เส่ียงระดับต่ า  (Low) ๑-๓     คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว  
 
 



 
 

ตารางระดับของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk) 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
         

                                      ๑           ๒  ๓          ๔         ๕ 
      
                โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย 
 
เกณฑ์การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  

ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช:้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน

องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเส่ียงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ 
เหตุการณ์ความเส่ียงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริต   

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการ
ทุจริต ดังนี้  

 
 



 
 

๑. กระบวนงาน ท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต 
    -กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
    -กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสอย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อ

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง   
   -กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลทางลบต่อผู้อื่นท่ี

เกี่ยวข้อง  
๒. กระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต 
    -การรับ-จ่ายเงิน 
    -การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย 
    -การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
    -การจัดซื้อจัดจ้าง 
    -การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
     -การจัดหาพัสดุ 
    -การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 
    -การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
    -การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
    -การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
    -การเบิกค่าตอบแทน 
     ฯลฯ 
๓. ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม 
    -สูญเสียงบประมาณ 
    -เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อ านาจหน้าท่ีให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
    -เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต  
             โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีการระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
จ านวน  ๔ ประเด็น ดังนี้ 
    ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  

   ๒. การปรับปรุงแก้ไขหรือบิดเบือนข้อมูล 
   ๓. การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์  
   ๔. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ  

 
 



 
 

 โอกาส / ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว  จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบ
ของความเส่ียงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับความเส่ียงในระดับใดลงในตารางความ
เส่ียงซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง  
ล าดับ ปัจจัยความเส่ียงในการเกิดทุจริต เคย

เกิดขึ้น 
ยังไม่
เคยเกิด 

โอกาสท่ี
จะเกิด 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเส่ียง 

ล าดับ
ความเส่ียง 

๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

√  ๒ ๒ ๔ ๑ 

๒ การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

√  ๒ ๑ ๒ ๒ 

๓ การปรับปรุงแก้ไขหรือบิดเบือนข้อมูล √  ๒ ๑ ๒ ๒ 
๔ การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับ

ผลประโยชน์ 
 √ ๑ ๑ ๑ ๓ 

 
แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk  Map) 
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
 

๕      

๔      

๓      

๒  (๑)    

๑ (๔) (๒)(๓)    
         

                                      ๑           ๒  ๓          ๔         ๕ 
      
                โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย  (Likelihood) 

 
 



 
 

จากแผนภูมิความเส่ียง ( Risk  Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เส่ียงการทุจริต สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงการทุจริตได้ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงการทุจริต 

 
ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริต จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงการทุจริต 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ๑  (ปานกลาง  =  ๔ คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ๒  (ต่ า          =  ๒ คะแนน)  
การปรับปรุงแก้ไขหรือบิดเบือนข้อมูล ล าดับ๒  (ต่ า          =  ๒ คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ๔  (ต่ า          =  ๑ คะแนน) 

 
 
จากต่างวิเคราะห์ความเส่ียง สามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น ๒  ระดับคือ ปานกลาง  และต่ า 

โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต  โรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้ 
 
ระดับความเส่ียง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเส่ียง 
เส่ียงเสียงสูงมาก (Extreme)  -  
เส่ียงสูง (High)  -  
ปานกลาง (Medium)  ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการลด

ความเส่ียง 
 

-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

ต่ า (Low)  ยอมรับความเส่ียง -การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
-การปรับปรุงแก้ไขหรือบิดเบือน
ข้อมูล 
-การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

 
 
 
 
 



 
 

แผนบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ประเด็น/
ปัจจัยที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

โอกาส
เกิดการ
ทุจริต    
(1/4) 

ระดับ
ของผล 
กระทบ  
(1-4) 

ค่า
ความ
เสี่ยง 

มาตรการการควบคุมความ
เสี่ยง 

ผลการ
ควบคุม 

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

-การเอื้อผลประโยชน์ต่อพวก
พ้องจัดซื้อ/จัดจ้างร้านท่ี
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ
ร้านท่ีตนเองคุยได้ง่าย 
-การรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติ
หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์
เข้าท างาน 

๒ ๒ ๔  -ควบคุมก ากับดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากรให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อตางโดย
วิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด  
-ควบคุมก ากับดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปการ
จัดซื้อจัดท ารายงานจัดจ้าง
รายไตรมาสและเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้ง 
--ควบคุมก ากับดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากรให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด 
-ประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประเด็น/
ปัจจัยที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

โอกาส
เกิดการ
ทุจริต    
(1/4) 

ระดับ
ของผล 
กระทบ  
(1-4) 

ค่าความ
เสี่ยง 

มาตรการการควบคุม
ความเสี่ยง 

ผลการ
ควบคุม 

การปรับปรุง
แก้ไขหรือ
บิดเบือน
ข้อมูล 

-รายงานทางการเงินท่ีไม่
โปร่งใส เช่นการบันทึกรายรับ
รายจ่ายปลอม  
-การตบแต่งข้อมูลผลการ
ด าเนินงานหรือผลการปฎิบัติ
ให้เป็นไปตามผลลัพธ์ท่ี
ต้องการ 
เจตนาเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทางการบริหารที่
ไม่ตรงต่อความเป็นเป็นจริง
ขาดความครบถ้วน เพียงพอ
และทันเวลา 

๒ ๑ ๒ -ประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานและ
ปฎิบัติตามภารกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดถือหลักคุณธรรม
โปร่งใส 
-มีการควบคุมภายใน 
-มีแนวปฏิบัติการแจ้ง
การกระท าผิดและให้
ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
-มีการติดตามการ
รายงานเหตุการณ์ 
-มีการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วย
ตนเอง 

ดี 

การใช้อ านาจ
หน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์ 

-การข่มขู่/เรียกรับ
ผลประโยชน์ ใดๆไม่ว่าจะเป็น
เป็นสดหรือวัตถุส่ิงของท่ีมี 
มูลค่าจากนักเรียนผู้ปกครอง 
ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ 
บุคคลหรือองค์กรใดท่ี
เกี่ยวข้อง 
-การให้หรือรับสินบนเช่นการ
รับหรือให้ของขวัญหรือของ
ก านัลท่ีเกินเหมาะสมเพื่อเป็น
การจูงใจให้มีการกระท าส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง 
 

๒ ๑  -ประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานและ
ปฎิบัติตามภารกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดถือหลักคุณธรรม
โปร่งใส 
-มีการควบคุมภายใน 
-มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 
*สายด่วนส าหรับแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนกร
ทุจริต 
 

ดี 



 
 

ประเด็น/
ปัจจัยที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต 

โอกาส
เกิดการ
ทุจริต    
(1/4) 

ระดับ
ของผล 
กระทบ  
(1-4) 

ค่าความ
เสี่ยง 

มาตรการการควบคุม
ความเสี่ยง 

ผลการ
ควบคุม 

การเบิกจ่าย
งบประมาณท่ี
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

-การใช้ทรัพยากรมากเกิน
ความจ าเป็นในแต่ละภารกิจ 
เช่น น้ ามัน กระดาษ มากเกิน
ความจ าเป็น 
-การน าทรัพย์สินของราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่นการ
ใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ 
-การจัดซื้อ 

๑ ๑  -ควบคุม ก ากับดูแลให้
ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการ
คลังอย่างเคร่งครัด 
-ควบคุมให้มีการบันทึก
การใช้และรายงานทุก
ครั้ง 
-ควบคุมให้ใช้งานตาม
ความเป็นจริง 
-ควบคุมให้มีการท า
ทะเบียนควบคุมการใช้
งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด      
-มีการตรวจนับทรัพย์สิน
และด าเนินการเมื่อ
ทรัพย์สินสูญหาย  

 

 
 
 


