การประเมินความเสีย่ งการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔

๐๓๖

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชมุ พร

คานา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหา
ต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ
การป้องกันการทุจริต คือ การ แก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วน
ราชการ และเป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การ
นาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการ
ดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ในฐานะที่เป็นหน่วยภาครัฐ ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็น
กรอบในการควบคุมการประพฤติมิชอบอันจะนาไปสู่การทุจริตและเป็นหนทางขจัดขัดขวางความเจริญของ
ประเทศชาติ

สารบัญ

เรื่อง
หลักการและเหตุผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
เกณฑ์ระดับของความเสี่ยงการทุจริต
ตารางระดับของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk)
เกณฑ์การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
กระบวนงาน ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต
กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารความเสี่ยง

หน้า
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๒
๓
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๔
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๕
๖
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๖
๖
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๘
๙

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
หลักการและเหตุผล
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่ เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กร เป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริต
ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่
น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
จากสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้นพบว่ามีทั้งผู้ที่จงใจกระทาความผิด และผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนา
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐที่เป็นบ่อเกิด การประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม จึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์รวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่
สาธารณชน

องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกากับ ควบคุมภายใน
ขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทา

สามเหลี่ยมการทุริต
Opportunity โอกาส

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง
อาจเกิดจากปัจจัย ๒ ปัจจัยคือ
๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การ
ควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานเป็นต้น
๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
การทุจริต
ประเภทความเสี่ยง
แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร กระบวนการ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
โครงการ
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน
เช่น การบริหารเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการ งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ดาเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการควบคุม และการจัดทารายงาน
เพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม กาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

เกณฑ์ระดับของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk)
ระดับของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk)แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาสXผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับ
๑
๒
๓
๔

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
๑๕-๒๕ คะแนน
๙-๑๔ คะแนน
๔-๘ คะแนน
๑-๓ คะแนน

แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile)
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง จะต้องจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile)ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น(Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)โดยที่
ระดับความเสี่ยง =

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆX ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood X Impact)

ระดับความเสี่ยง จัดเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) โดยแบ่งพืน้ ที่
เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant)ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกาหนด
การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme)
๑๕-๒๕ คะแนน
มีมาตรการลดและ สีแดง
ประเมินซ้าหรือถ่าย
โอนความเสี่ยง
เสี่ยงระดับสูง (High)
๙-๑๔ คะแนน
มีมาตรการลดความ สีส้ม
เสี่ยง
เสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate) ๔-๘ คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
สีเหลือง
แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงระดับต่า (Low)
๑-๓ คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
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

๒

๓

๔

๑

๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
เกณฑ์การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจาเป็นของการ
เฝ้าระวัง และการกาหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม มีการดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ
ทุจริต ดังนี้

๑. กระบวนงาน ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต
-กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีชอ่ งทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
-กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรซึ่งมีโอกาสอย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
-กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลทางลบต่อผู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต
-การรับ-จ่ายเงิน
-การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
-การจัดทาบัญชีทางการเงิน
-การจัดซื้อจัดจ้าง
-การกาหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
-การจัดหาพัสดุ
-การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
-การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
-การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
-การจัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
-การเบิกค่าตอบแทน
ฯลฯ
๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
-สูญเสียงบประมาณ
-เปิดช่องทางให้บุคลากรใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
-เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
จานวน ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การปรับปรุงแก้ไขหรือบิดเบือนข้อมูล
๓. การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

โอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดลงในตารางความ
เสี่ยงซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ลาดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
๑
๒
๓
๔

เคย
ยังไม่ โอกาสที่ ผล
ระดับ
ลาดับ
เกิดขึ้น เคยเกิด จะเกิด กระทบ ความเสีย่ ง ความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
√
๒
๒
๔
๑
ระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม
√
๒
๑
๒
๒
ระเบียบ
การปรับปรุงแก้ไขหรือบิดเบือนข้อมูล
√
๒
๑
๒
๒
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
√
๑
๑
๑
๓
ผลประโยชน์

แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map)
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕
๔
๓
๒
๑

(๑)
(๔)
๑

(๒)(๓)
๒

๓

๔

๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

จากแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยงการทุจริต สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงการทุจริตได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงการทุจริต
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
การปรับปรุงแก้ไขหรือบิดเบือนข้อมูล
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงการทุจริต
ลาดับ๑ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)
ลาดับ๒ (ต่า
= ๒ คะแนน)
ลาดับ๒ (ต่า
= ๒ คะแนน)
ลาดับ๔ (ต่า
= ๑ คะแนน)

จากต่างวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับคือ ปานกลาง และต่า
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต โรงเรียนรัชชประภา
วิทยาคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงเสียงสูงมาก (Extreme)
เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)

มาตรการกาหนด
ปัจจัยความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการลด -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ความเสี่ยง
ตามระเบียบ

ต่า (Low)

ยอมรับความเสี่ยง

-การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
-การปรับปรุงแก้ไขหรือบิดเบือน
ข้อมูล
-การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์

แผนบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็น/
ปัจจัยที่จะ
เกิดความ
เสี่ยง
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต

-การเอื้อผลประโยชน์ต่อพวก
พ้องจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ
ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
-การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ
หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์
เข้าทางาน

โอกาส
เกิดการ
ทุจริต
(1/4)
๒

ระดับ
ค่า มาตรการการควบคุมความ ผลการ
ของผล ความ
เสี่ยง
ควบคุม
กระทบ เสี่ยง
(1-4)
๒
๔
-ควบคุมกากับดูแลให้
ดี
ข้าราชการและบุคลากรให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซื้อตางโดย
วิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด
-ควบคุมกากับดูแลให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปการ
จัดซื้อจัดทารายงานจัดจ้าง
รายไตรมาสและเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้ง
--ควบคุมกากับดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากรให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เคร่งครัด
-ประกาศรับสมัครและ
ดาเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้

ประเด็น/
ปัจจัยที่จะ
เกิดความ
เสี่ยง
การปรับปรุง
แก้ไขหรือ
บิดเบือน
ข้อมูล

รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต

-รายงานทางการเงินที่ไม่
โปร่งใส เช่นการบันทึกรายรับ
รายจ่ายปลอม
-การตบแต่งข้อมูลผลการ
ดาเนินงานหรือผลการปฎิบัติ
ให้เป็นไปตามผลลัพธ์ที่
ต้องการ
เจตนาเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทางการบริหารที่
ไม่ตรงต่อความเป็นเป็นจริง
ขาดความครบถ้วน เพียงพอ
และทันเวลา

การใช้อานาจ -การข่มขู่/เรียกรับ
หน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ใดๆไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ เป็นสดหรือวัตถุสิ่งของที่มี
มูลค่าจากนักเรียนผู้ปกครอง
ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ
บุคคลหรือองค์กรใดที่
เกี่ยวข้อง
-การให้หรือรับสินบนเช่นการ
รับหรือให้ของขวัญหรือของ
กานัลที่เกินเหมาะสมเพื่อเป็น
การจูงใจให้มีการกระทาสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง

โอกาส
เกิดการ
ทุจริต
(1/4)
๒

๒

ระดับ ค่าความ มาตรการการควบคุม ผลการ
ของผล เสี่ยง
ความเสี่ยง
ควบคุม
กระทบ
(1-4)
๑
๒
-ประกาศเจตจานงสุจริต ดี
ในการบริหารงานและ
ปฎิบัติตามภารกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดถือหลักคุณธรรม
โปร่งใส
-มีการควบคุมภายใน
-มีแนวปฏิบัติการแจ้ง
การกระทาผิดและให้
ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
-มีการติดตามการ
รายงานเหตุการณ์
-มีการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วย
ตนเอง
๑
-ประกาศเจตจานงสุจริต ดี
ในการบริหารงานและ
ปฎิบัติตามภารกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดถือหลักคุณธรรม
โปร่งใส
-มีการควบคุมภายใน
-มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต
*สายด่วนสาหรับแจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนกร
ทุจริต

ประเด็น/
ปัจจัยที่จะ
เกิดความ
เสี่ยง
การเบิกจ่าย
งบประมาณที่
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ

รูปแบบพฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต

-การใช้ทรัพยากรมากเกิน
ความจาเป็นในแต่ละภารกิจ
เช่น น้ามัน กระดาษ มากเกิน
ความจาเป็น
-การนาทรัพย์สินของราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่นการ
ใช้อุปกรณ์สานักงานต่างๆ รถ
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ
-การจัดซื้อ

โอกาส
เกิดการ
ทุจริต
(1/4)
๑

ระดับ
ของผล
กระทบ
(1-4)
๑

ค่าความ
เสี่ยง

มาตรการการควบคุม
ความเสี่ยง

-ควบคุม กากับดูแลให้
ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการ
คลังอย่างเคร่งครัด
-ควบคุมให้มีการบันทึก
การใช้และรายงานทุก
ครั้ง
-ควบคุมให้ใช้งานตาม
ความเป็นจริง
-ควบคุมให้มีการทา
ทะเบียนควบคุมการใช้
งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด
-มีการตรวจนับทรัพย์สิน
และดาเนินการเมื่อ
ทรัพย์สินสูญหาย

ผลการ
ควบคุม

