แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน

ก

คานา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึน้ แล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ทีค่ น้ หาต้นต่อสาเหตุได้ยาก ความเสีย่ งจึงจาเป็ นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้ องกันการทุจริต คือ
การ แก้ไขปั ญหาการทุจริตทีย่ งยื
ั ่ น ซึง่ เป็ นหน้าทีค่ วามรูร้ บั ผิดชอบของส่วนราชการของทุกองค์กรทีร่ ่วม
ต่อต้านการ ทุจริตทุกรูปแบบ ดังนัน้ โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน จึงได้จดั ทาคู่มอื ขัน้ ตอนการ
ประเมินความเสีย่ งการทุจริต เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ งของการดาเนินงานทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดการทุจริตซึง่ เป็ นมาตรการ ป้ องกันการทุจริตต่อไป

โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน

ข

สารบัญ
หน้า
คานา
ความหมายของความเสี่ยง
ขัน้ ตอนการประเมิ นความเสี่ยงการทุจริ ต
ขัน้ ตอนที่ 1 การระบุความเสีย่ ง (Risk Identification)
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสีย่ ง
ขัน้ ตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสีย่ ง (Risk level matrix)
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสีย่ ง (Risk - Control Matrix Assessment)
ขัน้ ตอนที่ 5 แผนบริหารความเสีย่ ง
ขัน้ ตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้ าระวังความเสีย่ ง
ขัน้ ตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสีย่ ง
ขัน้ ตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสีย่ ง
ขัน้ ตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง
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ความหมายของความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk)
ความเสีย่ ง คือโอกาสทีจ่ ะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัวไหล
่
ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ หรือการกระทาใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ทไ่ี ม่แน่ นอน ซึง่ อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคตและมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายขององค์กร ทัง้ ในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบตั งิ าน การเงินและการบริหาร
ปัญหา/วิ กฤติ ต่างกับความเสี่ยง
- ปั ญหา = ไม่ม ี ไม่เคย (ระเบียบ กฎหมาย เป็ นอุปสรรค ไม่ทนั สมัยหรือไม่มกี ฎหมายรองรับ/ ระบบ
IT ไม่ทนั สมัย/เจ้าหน้าทีข่ าดความรู้ ความเข้าใจ) อัตรากาลังงบประมาณไม่เพียงพอในปั จจุบนั
ปัญหาอนาคต = ความเสี่ยง
- วิกฤติ = สิง่ ทีค่ าดไม่ถงึ UNPLAN เกิดแล้วต้องแก้ไข ฟื้ นฟู
- ความเสีย่ ง = เหตุการณ์ - ทีม่ โี อกาสเกิด ต้องทาการ Control + = โอกาสในการพัฒนากลยุทธ์
ปัญหา/ไม่ใช่ความเสี่ยง
- ความรูค้ วามเข้าใจใน พ.ร.บ. จัดซือ้ จัดจ้างฯ
- ขาดคุณธรรมจริยธรรม
- ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
- ขาดเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน
- ระเบียบ กฎหมายมีช่องว่าง
- การได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม
- ขาดการประชาสัมพันธ์
ประเภทความเสี่ยงการทุจริ ตแบ่งเป็ น 3 ด้าน (Function Based)
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุ มตั ิอนุ ญาตตาม พ.ร.บ. อานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ขัน้ ตอนการประเมิ นความเสี่ยงการทุจริ ต มี 9 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การระบุความเสีย่ ง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสีย่ ง
3. เมทริกสระดับความเสีย่ ง
4. การประเมินการควบคุมความเสีย่ ง
5. แผนบริหารความเสีย่ ง
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6. การจัดทารายงานผลการเฝ้ าระวังความเสีย่ ง
7. จัดท ระบบการบริหารความเสีย่ ง
8. การจัดทารายงานการบริหารความเสีย่ ง
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่ ง
ขัน้ เตรียมการประเมิ นความเสี่ยงการทุจริ ต
ก่อนทาการประเมินความเสีย่ งการทุจริต ต้องทาการคัดเลือกงาน หรือกระบวนงาน จากภารกิจ
ในแต่ละประเภททีจ่ ะทาการประเมิน ซึง่ คู่มอื นี้ได้จาแนกขอบเขตของการประเมินความเสีย่ งการทุจริตไว้
3 ด้านดังนี้ ความเสีย่ งการทุจริตทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุ มตั ิ อนุ ญาต (เฉพาะหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุ มตั ิ หรืออนุ ญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเสี่ย งการทุ จ ริต ในความโปร่ง ใสของการใช้อ านาจและ
ตาแหน่ งหน้ าที่และความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพ ยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทาการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนัน้ ๆ
โดยเฉพาะการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน หรือ
แนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้องจากนัน้ จึงลงมือทาการตามขัน้ ตอนประเมินความเสีย่ ง
การทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสีย่ ง ในการพิจารณาอนุ มตั ิ อนุ ญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร
1. เลือกงานด้านทีจ่ ะทาการประเมินประเมินความเสีย่ งการทุจริต
2. เลือกกระบวนงาน จากงานทีจ่ ะทาการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
3. เตรียมข้อ มูล ขัน้ ตอน แนวทางหรือ เกณฑ์ก ารปฏิบ ัติง าน ของกระบวนงาน ที่จะทาการ
ประเมินความเสีย่ งการทุจริต
(ตัวอย่าง)
1. งานด้านการพิจารณาอนุ มตั ิ อนุญาตของทางราชการ
2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ ถอน
3. รายละเอียดของขัน้ ตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ
ขัน้ ตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ขัน้ ตอนที่ 1 นาข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ เตรียมการในส่วนรายละเอียดขัน้ ตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การ
ปฏิบตั งิ านของกระบวนงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานนัน้
ย่อ มประกอบไปด้ว ยขัน้ ตอนย่อ ย ในการระบุค วามเสี่ย งตามขัน้ ตอนที่ 1 ให้ท าการระบุ ค วามเสี่ย ง
อธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติก ารณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มคี วามเสี่ยงการทุจริตเท่านัน้ และในการ
ประเมินต้องคานึงถึงความเสีย่ งในภาพรวมของการดาเนินงานเรื่องที่จะทาการประเมินด้วยเนื่องจากใน
กระบวนงานการปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนอาจไม่พบความเสี่ยงหรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความ
เสี่ยงในเรื่องนัน้ ๆ ในการดาเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขัน้ ตอนก็เป็ นได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าหน่ วยงานจะมี
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มาตรการป้ องกัน หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนัน้ อยู่แล้วนาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภท
ของความเสีย่ งซึง่ เป็ น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor

Unknown Factor

ความเสี่ย งทัง้ ปั ญ หา/พฤติกรรมที่เ คยรับรู้ว่ าเคยเกิด มาก่ อ น
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงทีจ่ ะเกิดซ้า หรือมีประวัติ มีตานานอยู่
แล้ว
ปั จจัยความเสี่ยงทีม่ าจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต ปั ญ หา/พฤติก รรม ความเสี่ย งที่อ าจจะเกิด ขึ้น (คิด
ล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการระบุความเสีย่ งหรือค้นหาความเสีย่ งการทุจริตด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ดังนี้
เทคนิคในการค้นหา
ความเสีย่ งการทุจริต
Work shop
การระดมสมอง
การออกแบบ
สอบถาม

Risk dentification
ถกเถียง หยิบ
ยกประเด็นทีม่ ี
โอกาสเกิด

Risk dentification
การสัมภาษณ์

เปรียบเทียบวิธ ี
ปฏิบตั กิ บั
องค์กรอื่น
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ประเมิ นความเสี่ยงการทุจริ ต ปี งบประมาณ พ.ศ. ................
ประเมิ นความเสี่ยงการทุจริ ต ด้าน
1. ความเสีย่ งการทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต
2. ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสีย่ งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/ งาน .............................................................................................................................
ชื่อหน่ วยงาน/ กระทรวง.........................................................................................................................
ผู้รบั ผิ ดชอบ................................................................................. โทรศัพท์ ...........................................

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริ ต

ประเภทความเสี่ยงทุจริ ต
Know Factor
Unknown Factor

(ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต ของ
กระบวนงาน หรืองานทีเ่ ลือกมา ทาการ
ประเมินความเสีย่ งว่ามีโอกาส หรือความเสีย่ ง
การทุจริต)

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสีย่ งการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตทีม่ คี วามเสีย่ ง
การทุจริตเท่านัน้ และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสีย่ งให้ละเอียด ชัดเจน มากทีส่ ุด
- ความเสีย่ งทีเ่ คยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัตอิ ยูแ่ ล้ว ให้ใส่เครือ่ งหมาย ในช่อง Known
Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มปี ระวัตมิ าก่อน แต่มคี วามเสีย่ งจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิด ให้ใส่เครือ่ งหมาย ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็ นประเภท Known Factor หรือ Unknown
Factorก็ได้
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 2 ให้นาข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสีย่ งการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสีย่ งการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความ
เสีย่ งในช่องสีไฟจราจร
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ความหมายของสถานะความเสีย่ งตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามีหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดีหรืออย่างสม่่าเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ ความเสียงการทุจริ ต
เขียว
เหลือง

ส้ม

แดง

ตารางที่ 2 นาโอกาส/ ความเสีย่ งการทุจริต จากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสีย่ งการทุจริต ตาม
ไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสีย่ งระดับต่ า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสีย่ งระดับปานกลาง
- สีสม้ หมายถึง ความเสีย่ งระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสีย่ งระดับสูงมาก
ขัน้ ตอนที่ 3 เมทริ กส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขัน้ ตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสีย่ งการทุจริต ทีม่ สี ถานะความเสีย่ งระดับสูงจนถึงความเสีย่ งระดับสูงมาก
ทีเ่ ป็ น สีสม้ และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสีย่ งรวม ซึง่ ได้จากระดับ ความจาป็ นของ
การเฝ้ าระวัง ทีม่ คี ่า 1 - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบทีม่ คี ่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมี
เกณฑ์ในการให้ค่าดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็ นของการเฝ้ าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถ้าเป็ นกิจกรรมหรือขัน้ ตอนหลักทีส่ าคัญของกระบวนงานนัน้ ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขัน้ ตอน
นัน้ เป็ น MUST หมายถึงมีความจาเป็ นสูงของการเฝ้ าระวังความเสีย่ งการทุจริตทีต่ อ้ งทาการป้ องกันไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าทีอ่ ยูใ่ นระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็ นกิจกรรมหรือขัน้ ตอนนัน้ เป็ นกิจกรรมหรือขัน้ ตอนรองของกระบวนงานนัน้ ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขัน้ ตอนนัน้ เป็ น SHOULD หมายถึงมีความจาเป็ นต่าในการเฝ้ าระวังความเสีย่ งการทุจริต
ค่าของ SHOULD คือค่าทีอ่ ยูใ่ นระดับ 1 เท่านัน้
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(ตัวอย่างตามตารางที ่ 3.1)
(เกณฑ์พจิ ารณาระดับความจาเป็ นของการเฝ้ าระวังความเสีย่ งการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
กิจกรรมหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านนัน้ เกีย่ วข้องกับ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน
กากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยูท่ ่ี 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านนัน้ เกีย่ วข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิม่ Financial ค่าอยูท่ ่ี 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านนัน้ ผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการกลุ่มเป้ าหมาย
Customer/User ค่าอยูท่ ่ี 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านนัน้ ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือผลกระทบด้านการเรียนรูอ้ งค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยูท่ ่ี 1 หรือ 2
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่

โอกาส/ ความเสียงการทุจริต

ระดับความจา
เป็ นของการเฝ้ า
ระวัง
321

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
321

ค่าความเสี่ยง
รวมจาเป็ น x
รุนแรง

ตารางที่ 3 นาข้อมูลทีม่ สี ถานะความเสีย่ งใน ช่องสีสม้ และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสีย่ งรวม
(ระดับความจาเป็ นของการเฝ้ าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
แนวทางในการพิ จารณา
ระดับความจาเป็ นของการเฝ้ าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็ นของการเฝ้ าระวัง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
ค่าควรเป็น 1
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริ ต
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกากับดูแล
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิม่ Financial
ผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการกลุ่มเป้ าหมาย Customer/User
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
กระทบด้านการเรียนรูอ้ งค์ความรู้ Learning & Growth

1

x
x

2
x

3
x

x
x
x
x

x
x
x
x

ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมิ นการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)
ขัน้ ตอนที่ 4 ให้นาค่าความเสีย่ งรวม (จาเป็ น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสีย่ งการทุจริตอยู่ในระดับใด เมือ่ เทียบกับคุณภาพการจัดการ
(คุณภาพการจัดการสอดส่อง เฝ้ าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็ น 3 ระดับ
ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมิ นการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

คุณภาพ การจัดการ

ดี
พอใช้
อ่อน

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยงระดับ ค่าความเสี่ยงระดับ ค่าความเสี่ยงระดับ
ต่่า
ปานกลาง
สูง
ต่่า
ค่อนข้างต่่า
ปานกลาง
ค่อนข้างต่่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
สูง

ตารางที่ 4 ให้นาค่าความเสีย่ งรวม (จาเป็ น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสีย่ งการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสีย่ ง เรือ่ งทีท่ าการ
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ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสีย่ งการทุจริต มีค่าความเสีย่ ง อยูร่ ะดับใด จะได้นาไป
บริหารจัดการความเสีย่ ง ตามความรุนแรงของความเสีย่ ง
ขัน้ ตอนที่ 5 แผนบริ หารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสีย่ ง Risk Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ทีอ่ ยูใ่ นช่องค่าความเสีย่ ง อยูใ่ นระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปาน
กลาง มาทาแผนบริหารความเสีย่ งการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีทห่ี น่วยงานทาการประเมิน
การควบคุม ความเสีย่ ง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสีย่ งอยูใ่ นระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่
พบว่าความเสีย่ งการทุจริตอยูใ่ นระดับ ต่า หรือค่อนข้างต่า ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งในเชิง
เฝ้ าระวังความเสีย่ ง การทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือกภารกิจงาน หรือกีร่ ะบวนงาน หรือ
การดาเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสีย่ งการทุจริต นามาประเมินความเสีย่ งการทุจริต
เพิม่ เติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริ หารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริ หารความเสี่ยง.......................................................................................................
ที่

รูปแบบ พฤติ การณ์ ความเสี่ยงการทุจริ ต

มาตรการป้ องกันการทุจริ ต

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสีย่ ง ทีม่ คี ่าความเสีย่ งการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลาดับ ความ
รุนแรงความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหาร ความเสีย่ งเพื่อป้ องกัน
การทุจริตต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้ าระวังความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้ าระวัง เป็ นการประเมินการบริหารความเสีย่ งการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสีย่ งของขัน้ ตอนที่ 5 ซึง่ เปรียบเสมือนเป็ นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็ นการยืนยันผลการ
ป้ องกัน หรือแก้ไขปั ญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้ าระวังความ
เสีย่ ง การทุจริตต่อไป ออกเป็ น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้ าระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการป้ องกันการ
ทุจริ ต

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริ ต

สถานะความเสี่ยง
เขียว เหลือง แดง
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ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้ าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสีย่ งในตารางที่ 5 ว่าอยูใ่ น
สถานะความเสีย่ งระดับใด เพื่อพิจารณาทากิจกรรมเพิม่ เติม กรณีอยูใ่ นข่าย ทีย่ งั แก้ไขไม่ได้
สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีทอ่ี ยูใ่ นข่ายความเสีย่ ง ยังไม่ตอ้ งทากิจกรรมเพิม่
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีทอ่ี ยูใ่ นข่ายความเสีย่ ง แต่แก้ไขได้ทนั ท้วงทีตามมาตรการ/
นโยบาย / โครงการ/ กิจกรรมทีเ่ ตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสีย่ งการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีทอ่ี ยูใ่ นข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย / โครงการ/
กิจกรรม เพิม่ ขึน้ แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสีย่ งการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3

แดง

เกิ นกว่าการยอมรับ

เหลือง

เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

เขียว

ยังไม่เกิ ดเฝ้ าระวังต่อเนื่ อง

ขัน้ ตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริ หารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 7 นาผลจากทะเบียนเฝ้ าระวังความเสีย่ งการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ
ซึง่ ในขัน้ ตอนที่ 7 สถานะความเสีย่ งการทุจริตทีอ่ ยูใ่ นข่ายทีย่ งั แก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกจิ กรรมหรือ
มาตรการอะไรเพิม่ เติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบริหารความเสีย่ งออกเป็ น ดังนี้
7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกจิ กรรมเพิม่ เติม
7.2 เกิดขึน้ แล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกจิ กรรมเพิม่ เติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้ าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกิ นกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่ มเติ ม
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
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7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่ มเติ ม
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิ ด ให้เฝ้ าระวังต่อเนื่ อง
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

ขัน้ ตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริ หารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 8 มีสถานะความเสีย่ งการทุจริตอยูใ่ นระดับใด (สี) สถานะความเสีย่ ง สีเขียว หมายถึง ความ
เสีย่ งระดับต่า สีเหลือง หมายถึง ความเสีย่ งระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสีย่ งระดับสูงมาก
เพื่อเป็ นเครือ่ งมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริ หารความเสี่ยง
ที่

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริ ต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง
แดง

ขัน้ ตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 9 เป็ นการจัดทาแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งการทุจริต หรือ
สถานะแผนบริหารความเสีย่ งการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผูบ้ ริหารของหน่วยงาน ซึง่ ห้วงระยะเวลาของ การ
รายงานผล ขึน้ อยูก่ บั หน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึง่ แบบในการรายงาน ตามตารางที่
9 และตารางที่ 10 สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริ หารความเสี่ยงการทุจริ ต ณ วันที ................................................
หน่ วยงานที่ ประเมิ น .................................................................................................................
ชื่อแผนบริ หารความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
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สถานะของการดาเนิ น
การจัดการความเสี่ยง

ยังไม่ได้ดาเนินการ
เฝ้ าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
เริม่ ดาเนินการไปบ้าง แต่ยงั ไม่ครบถ้วน
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ งใหม่ให้เหมาะสม
เหตุผลอืน่ (โปรดระบุ)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

ผลการดาเนิ นงาน

......................................................................................................................

ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริ หารความเสี่ยงการทุจริ ต ระหว่างปี (ทดแทน
แผนเดิ ม)
หน่ วยงานที่เสนอขอ.......................................................................................................................
วันที่เสนอขอ...................................................................................................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิ ม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผูร้ บั ผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง
1.………………………………………………………………………………
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
2…………….…………………………………………………………………
3…………..…………………………………………………………………
ประเด็นความเสี่ยงหลัก
เดิ ม
ใหม่

