แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำป&งบประมาณ
พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ9านไทยสามัคคี

คำนำ
การป&องกันการทุจริต คือ การแก3ไขป6ญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป?นหน3าที่ความรับผิดชอบของเจ3าหน3าที่และ
บุคลากรของโรงเรียนบ3านไทยสามัคคี ที่รJวมตJอต3านการทุจิตทุกรูปแบบ และสามารถสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ป&องกันการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตเกิดแล3วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งป6ญหามาจากสาเหตุตJาง ๆ ที่ค3นหาต3นตอที่
แท3จริงได3ยากการวิเคราะหQความเสี่ยงจึงจ3าเป?นต3องคิดลJวงหน3าเสมอ
โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี ตระหนักในการป&องกันการทุจริต จึงได3ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน
โรงเรียน โดยคัดเลือกกระบวนงาน จำนวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด3าน
ได3แกJ (1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข3องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรJงใส
ของการใช3อำนาจและตำแหนJงหน3าที่ และ (3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรJงใสของการใช3จJายงบประมาณและ
การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทัง้ กำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป&องกันความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานที่อาจกJอให3เกิดการทุจริตในโรงเรียน และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตJอไป
โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี
พฤษภาคม 2562

สารบัญ

เรื่อง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วัตถุประสงคQการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ความหมาย
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วิธีการวิเคราะหQความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะหQสถานะความเสี่ยง
เมทริกสQระดับความเสี่ยง
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน/า

1
1

2
3
3
5
6

การประมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป&องกันการทุจริต จะสามารถชJวยลดความเสี่ยงที่อาจกJอให3เกิดการทุจริตในองคQกรได3 ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงด3านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะชJวยลด
ความเสี่ยงด3านการทุจริต รวมถึงการสร3างจิตสำนึกและคJานิยมในการตJอต3านการทุจริตให3แกJบุคลากร อันเป?นการ
ป&องกันการเกิดการทุจริตในองคQกร ด3วยการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาในองคQกรนับเป?นหลักประกันในระดับ
หนึ่งวJา การดำเนินการขององคQกรจะไมJมีการทุจริต หรือในกรณีพบกับการทุจริตที่ไมJคาดคิด หากเกิดความเสียหายขึ้น
ก็จะเป?นความเสียหายที่น3อยกวJาองคQกรที่ไมJมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช3 เพราะได3มีการเตรียมการ
ป&องกันลJวงหน3าไว3โดยให3เป?นสJวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งใชJการเพิ่มภาระงานแตJอยJางใด
วัตถุประสงค>การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อให3โรงเรียนมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
กJอให3เกิดการทุจริต ซึ่งเป?นมาตรการการป&องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้
1. Corrective : แก3ไขป6ญหาที่เคยรับรู3วJาเกิดมาแล3ว สิ่งที่มีประวัติอยูJแล3ว เพื่อป&องกันไมJให3เกิดขึน้ ซ้ำอีก
2. Detective : เฝ&าระวัง สอดสJอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อให3ตรวจพบตัง้ แตJเริ่มแรก และมีกระบวนการ
ยับยั้งระดับความเสี่ยง
3. Preventive : ป&องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสูJการสุJมเสี่ยงตJอการกระทำผิดในสJวนที่พฤติกรรมที่
เคยรับรู3วJาเคยเกิดมากJอน คาดหมายได3วJามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ต3องหลีกเลี่ยงด3วยการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อปvดชJองวJางให3เกิดการทุจริต
4. Forecasting : การพยากรณQประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึน้ และป&องกันไว3ลJวงหน3าในประเด็นที่ไมJปรากฏ
มากJอน เป?นการประมาณการลJวงหน3าในอนาคต (Unknown Factor)
ความหมาย
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกJอให3เกิดการทุจริต การขัดกันระหวJาง
ผลประโยชนQสJวนตนกับผลประโยชนQสJวนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สามารถแบJงออกได3เป?น 3 ด3าน ดังนี้
1) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข3องกับการพิจารณาอนุมัติ
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรJงใสของการใช3อำนาจและตำแหนJงหน3าที่
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรJงใสของการใช3จJายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
วิธีการวิเคราะห>ความเสี่ยง
การวิเคราะหQเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน อธิบายรูปแบบพฤติการณQ เหตุการณQ
ความเสี่ยงตJอการทุจริต การวิเคราะหQระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจ3าเป?นของการเฝ&าระวัง และ
การกำหนดมาตรการ/แนวทาง ในการป&องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกJอให3เกิดการทุจริต
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด3วย
Known Factor
(เกิดขึ้นแล3ว)
Unknown Factor
(ยังไมJเกิดขึ้น)

ความเสี่ยง ป6ญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู3วJาเคยเกิดมา
กJอนคาดหมายได3วJามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำตามที่เคยมี
ประวัติอยูJแล3ว
ป6จจัยความเสี่ยงที่มาจากจากการพยากรณQ ประมาณ
การลJวงหน3าในอนาคต ป6ญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึน้

โรงเรียนประเมินความเสี่ยงทางทุจริต ด3าน
£ 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข3องกับการพิจารณาอนุมัติ
R 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรJงใสของการใช3อำนาจและตำแหนJงหน3าที่
£ 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรJงใสของการใช3จJายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ
“การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัวของเจ3าหน3าที่ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข3าเรียนชั้นประถมศึกษาป•ที่ 1
โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี”
ตารางที่ 1 แสดงระบุความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
ที#
เคยเกิดขึ้นแล3ว
ยังไมJเคยเกิดขึ้น
1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัวของเจ3าหน3าที่
ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข3าเรียนชัน้
ประถมศึกษาป•ที่ 1 โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี
2) การวิเคราะหQสถานะความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้
1. สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
2. สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช3ความรอบคอบระมัดระวังในระหวJาง
ปฏิบัติงานตามปกติและควบคุมดูแลได3
3. สถานะสีส3ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป?นกระบวนงานที่มีผู3เกี่ยวข3องหลายคน หลายหนJวยงานภายในองคQกร
มีหลายขั้นตอน จนยากตJอการควบคุม หรือไมJมีอำนาจควบคุมข3ามหนJวยงานตามหน3าที่ปกติ
4. สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป?นกระบวนการที่เกี่ยวข3องกับบุคลากรภายนอก ไมJสามารถ
ตรวจสอบได3ชัดเจนและกำกับติดตามได3อยJางใกล3ชิดอยJางสม่ำเสมอ
ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัวของ
เจ3าหน3าที่ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข3า
เรียนชั้นประถมศึกษาป•ที่ 1 โรงเรียนบ3านไทย
สามัคคี

เขียว

เหลือง

ส3ม

แดง

3) เมทริกสQระดับความเสี่ยง
(1) ระดับความจำเป?นในการเฝ&าระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนหลักที่สำคัญ (MUST) หมายถึง มีความจำเป?นสูงมากในการเฝ&าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริต และต3องทำการป&องกัน (ไมJดำเนินการไมJได3) ค3าที่อยูJในระดับ 3 หรือ 2

กิจกรรม/ขั้นตอนรองของกระบวนงาน (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป?นไมJสูงตJอ
การเฝ&าระวังความเสี่ยงการทุจริต คJาที่อยูJในระดับ 1
(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข3องกับผู3มีสJวนได3สJวนเสีย รวมถึงหนJวยงานอื่นที่เกี่ยวข3อง คJาอยูJที่ 2
หรือ 3
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข3องกับผลกระทบทางการเงิน รายได3ลดรายจJายเพิ่ม คJาอยูJที่ 2
หรือ 3
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบตJอผู3ใช3บริการกลุJมเป&าหมาย คJาอยูJที่ 2 หรือ 3
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบตJอกระบวนงานภายในหรือกระทบด3านการเรียนรู3 องคQ
ความรู3 คJาอยูJที่ 1 หรือ 2
ตารางที่ 3 แสดงโอกาสความเสี่ยงการทุกจริตที่ต/องเฝHาระวัง 2 มิติ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความจำเป?น ระดับความรุนแรง
ที#
ของการเฝ&าระวัง
ผลกระทบ
1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัวของ
1
4
เจ3าหน3าที่ในการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข3าเรียนชั้นประถมศึกษาป•ที่
1 โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี
ตารางที่ 3.1 แสดงระดับความจำเป?นของการเฝ&าระวัง
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
(MUST)
1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัว
1
ของเจ3าหน3าที่ในการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข3าเรียนชั้นประถมศึกษาป•
ที่ 1 โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี

คJาความเสี่ยงรวม
จำเป?น x รุนแรง
4

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
(SHOULD)

ตารางที่ 3.2 แสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัวของ
เจ3าหน3าที่ในการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข3าเรียนชั้นประถมศึกษาป•ที่
1 โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี

2

3

4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ระดับการควบคุมความเสี่ยง แบJงเป?น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับดี : จัดการได3ทันที ทุกครัง้ ที่เกิดความเสี่ยง ไมJกระทบถึงผู3ใช3บริการ องคQกรไมJมีผลเสียทาง
การเงิน ไมJมีรายจJายเพิ่ม
ระดับพอใช3 : จัดการได3โดยสJวนใหญJ มีบางครั้งยังดำเนินการไมJได3 กระทบถึงผู3ใช3บริการองคQกร
แตJยอมรับได3
ระดับอJอน : จัดการไมJได3หรือเพียงบางสJวน เกิดจากรายจJายเพิม่ มีผลกระทบถึงผู3ใช3บริการและ
ยอมรับไมJได3 ไมJมีความเข3าใจ
ตางรางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
คJาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการ คJาความเสี่ยง
คJาความเสี่ยง
คJาความเสี่ยง
ระดับต่ำ
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
1 การแสวงหาผลประโยชนQสJวนตัว
ของเจ3าหน3าที่ในการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข3าเรียนชั้นประถมศึกษาป•
ที่ 1 โรงเรียนบ3านไทยสามัคคี

แบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนบ/านไทยสามัคคี
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ความเสี่ยงด,าน

กระบวนงาน/งาน

ความเสี่ยงการ
ทุจริตที่เกี่ยวกับ
การใช,อำนาจ
หน,าที่และตำแหนIง
หน,าที่

การแสวงหา
ผลประโยชน<
สIวนตัวของ
เจ,าหน,าที่ในการ
สอบคัดเลือก
นักเรียนเข,าเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปR
ที่ 1 โรงเรียนบ,าน
ไทยสามัคคี

รูปแบบพฤติการณ<
ความเสี่ยงการ
ทุจริต
การแสวงหา
ผลประโยชน<
สIวนตัวของ
เจ,าหน,าที่ในการ
สอบคัดเลือก
นักเรียนเข,าเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปR
ที่ 1 โรงเรียนบ,าน
ไทยสามัคคี

มาตรการป@องกันการ
ทุจริต

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผู,รับผิดชอบ

1) ควบคุม กำกับ ดูแล ต.ค. 62 – ก.ย. ฝbายวิชาการ
ให,เจ,าหน,าที่และ
63
ฝbายอำนวยการ
บุคลากรปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนฯ โดย
เครIงครัด เพื่อให,การ
สอบคัดเลือกเปXนไป
ด,วยความยุติธรรม
โปรIงใส หากเจ,าหน,าที่
ของโรงเรียนแสวงหา
ผลประโยชน<หรือเอือ้
ประโยชน<ใด ๆ ตIอการ
สอบคัดเลือกดังกลIาว
เปXนความผิดวินัย
ร,ายแรง
2) ห,ามมิให,เจ,าหน,าที่
ของโรงเรียนไปสอบ
กวดวิชาและ/หรือสอน
พิเศษ
3) ห,ามมิให,เจ,าหน,าที่
ของโรงเรียนที่มีบุตร
หรือเครือญาติที่สมัคร
สอบคัดเลือกเข,าเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปRที่ 1
มีสIวนเกี่ยวข,องกับ
กระบวนการสอบ
คัดเลือกใด ๆ ทัง้ สิ้น

