แนวทางการประเมินความเสี่ ยงการทุจริต
โรงเรียนบ้ านไพรจิตรวิทยา

คานา
เหตุการณ์ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ ที่คน้ หาต้นต่อสาเหตุได้ยาก ความเสี่ ยงจึงจาเป็ นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริ ต
คือการแก้ไขปัญหาการทุจริ ตที่ยงั่ ยืน ซึ่งเป็ นหน้าที่ความรู ้รับผิดชอบของส่ วนราชการของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ ดังนั้นโรงเรี ยนบ้านหนองไผ่ จึงได้จดั ทาคู่มือขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของการดาเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริ ตซึ่ งเป็ นมาตรการป้องกันการทุจริ ตต่อไป

โรงเรี ยนบ้านไพรจิตรวิทยา

สารบัญ
หน้า
คานา
ความหมายของความเสี่ ยง
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ ยง (Risk Identification)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 3 เมทริ กส์ระดับความเสี่ ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ ยง (Risk - Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริ หารความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริ หารความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง

1
1
2
4
5
6
7
8
8
9
10

ความหมายของความเสี่ ยง
ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ ยง คือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล ความสู ญเปล่า หรื อ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรื อการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตและมีผลกระทบหรื อทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบตั ิงาน การเงินและการบริ หาร
ความเสี่ ยง

เคยเกิดแล้ว มีประวัติอยูแ่ ล้วว่าทุจริ ต ทาอย่างไรจะให้ให้เกิดซ้ าอีก ข้อ
บ่งชี้บางเรื่ อง น่าสงสัยมีการทุจริ ตทาอย่างไรจะตรวจพบตั้งแต่แรก
รู ้ท้งั รู ้ว่าทาไปเสี่ ยงต่อการทุจริ ตจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร พยากรณ์
เหตุการณ์ล่วงหน้าโอกาสเกิดความเสี่ ยงการทุจริ ต

ปัญหา/วิกฤติต่างกับความเสี่ ยง
- ปัญหา = ไม่มี ไม่เคย (ระเบียบ กฎหมาย เป็ นอุปสรรค์ ไม่ทนั สมัยหรื อไม่มีกฎหมายรองรับ/ ระบบ
IT ไม่ทนั สมัย/เจ้าหน้าที่ขาดความรู ้ ความเข้าใจ) อัตรากาลังงบประมาณไม่เพียงพอในปัจจุบนั
ปัญหาอนาคต = ความเสี่ ยง
- วิกฤติ = สิ่ งที่คาดไม่ถึง UNPLAN เกิดแล้วต้องแก้ไข ฟื้ นฟู
- ความเสี่ ยง = เหตุการณ์- ที่มีโอกาสเกิด ต้องทาการ Control + = โอกาสในการพัฒนากลยุทธ์
ปัญหา/ไม่ใช่ความเสี่ ยง
- ความรู ้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ
- ขาดคุณธรรมจริ ยธรรม
- ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
-ขาดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ กฎหมายมีช่องว่าง
- การได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม
- ขาดการประชาสัมพันธ์
ประเภทความเสี่ ยงการทุจริ ตแบ่งเป็ น 3 ด้าน (Function Based)
1. ความเสี่ ยงการทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมตั ิอนุญาตตาม พ.ร.บ. อานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ความเสี่ ยงการทุจริ ตในความโปร่ งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ ยงการทุจริ ตในความโปร่ งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริ หารจัดการ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุความเสี่ ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ ยง
3. เมทริ กสระดับความเสี่ ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ ยง
5. แผนบริ หารความเสี่ ยง
6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ ยง
7. จัดทาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
8. การจัดทารายงานการบริ หารความเสี่ ยง
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริ หารความเสี่ ยง
ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ ยงการทุจริต
ก่อนทาการประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต ต้องทาการคัดเลือกงาน หรื อกี่ระบวนงาน จากภารกิจ ในแต่
ละประเภทที่จะทาการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จาแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ตไว้ 3 ด้าน ดังนี้
ความเสี่ ยงการทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริ การ ประชาชน
อนุมตั ิ หรื ออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.
2558) ความเสี่ ยงการทุจริ ตในความโปร่ งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่และความ เสี่ ยงการทุจริ ตใน
ความโปร่ งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริ หารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือก ได้แล้ว ให้ทาการ
คัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริ ต และจัดเตรี ยม
ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน หรื อแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทาการตาม
ขั้นตอนประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ ยง ในการ พิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
1. เลือกงานด้านที่จะทาการประเมินประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต
2. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทาการประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต
3. เตรี ยมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรื อเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน ของกระบวนงาน ที่จะทาการประเมิน ความ
เสี่ ยงการทุจริ ต
(ตัวอย่าง)
1.งานด้านการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาตของทางราชการ
2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื้ อถอน
3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรื อเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ ยง (Risk Identification)
ขั้นตอนที่ 1 นาข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรี ยมการในส่ วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรื อเกณฑ์ การปฏิบตั ิงาน ของ
กระบวนงานที่จะทาการประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย
ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทาการระบุความเสี่ ยง อธิบายรายละเอียด รู ปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ ยงเฉพาะที่มีความเสี่ ยงการทุจริ ตเท่านั้น และในการประเมินต้องคานึงถึงความเสี่ ยงใน
ภาพรวมของการดาเนินงานเรื่ องที่จะทาการประเมินด้วยเนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน
อาจไม่พบความเสี่ ยงหรื อโอกาสเสี่ ยงต่าแต่อาจพบว่ามีความเสี่ ยงในเรื่ องนั้น ๆ ในการดาเนินงานที่ไม่ได้อยูใ่ น
ขั้นตอนก็เป็ นได้ โดยไม่ตอ้ งคานึ งว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกัน หรื อแก้ไขความเสี่ ยงการทุจริ ตนั้นอยูแ่ ล้ว
นาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ ยงซึ่งเป็ น Known Factor หรื อ Unknown Factor
Known Factor

ความเสี่ ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู ้วา่ เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้วา่
มีโอกาสสู งที่จะเกิดซ้ าหรื อมีประวัติ มีตานานอยูแ่ ล้ว
Unknown Factor
ปัจจัยความเสี่ ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)
เทคนิคในการระบุความเสี่ ยงหรื อค้นหาความเสี่ ยงการทุจริ ตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

WORK SHOP
การออกแบบ
สอบถาม

การระดม
สมอง
ถกเถียง หยิบ
ยกประเด็น ที่
มีโอกาสเกิด

Risk dentification
สัมภาษณ์

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ ยงการทุจริ ต

เปรี ยบเทียบ
วิธีปฏิบตั ิกบั
องค์กรอื่น

Risk Identification

ประเมินความเสี่ ยงการทุจริต ปี งบประมาณ พ.ศ. ................
ประเมินความเสี่ ยงการทุจริต ด้ าน
1 ความเสี่ ยงการทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต
2 ความเสี่ ยงการทุจริ ตในความโปร่ งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3 ความเสี่ ยงการทุจริ ตในความโปร่ งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริ หารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่ อกระบวนงาน/ งาน .............................................................................................................................
ชื่ อหน่ วยงาน/ กระทรวง.........................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบ................................................................................. โทรศัพท์ ...........................................
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ ความเสี่ ยงการทุจริ ต

ประเภทความเสี่ ยงทุจริ ต
Know Factor

Unknown Factor

(ให้อธิ บายรู ปแบบ พฤติการณ์การทุจริ ต ของ

กระบวนงาน หรื องานที่เลือกมา ทาการ ประเมิน
ความเสี่ ยงว่ามีโอกาส หรื อความเสี่ ยง การทุจริ ต)

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ ยงการทุจริ ต เช่น รู ปแบบ พฤติการณ์การทุจริ ตที่มีความเสี่ ยง การ ทุจริ ต
เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ ยงที่เคยเกิดหรื อคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่ องหมาย ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรื อไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให
ใส่เครื่ องหมาย ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุวา่ เป็ นประเภท Known Factor หรื อ Unknown Factor ก็ได้
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นาข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ ยงการทุจริ ตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ ยงการทุจริ ต ออกตามรายสี ไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ ยงในช่องสี ไฟ
จราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ ยงตามสี ไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
 สถานะสี เขียว : ความเสี่ ยงระดับต่า
 สถานะสี เหลือง : ความเสี่ ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
 สถานะสี ส้ม : ความเสี่ ยงระดับสูง เป็ นกระบวนงานที่มีผเู ้ กี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน องค์กร มี
หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรื อไม่มีอานาจควบคุมข้ามีหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
 สถานะสี แดง : ความเสี่ ยงระดับสูงมาก เป็ นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู ้จกั ไม่
สามารถตรวจสอบได้ชดั เจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดีหรื ออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่ โอกาส/ ความเสี ยงการทุจริ ต

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

ตารางที่ 2 นาโอกาส/ ความเสี่ ยงการทุจริ ต จากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ ยงการทุจริ ต ตามไฟสี จราจร
- สี เขียว หมายถึง ความเสี่ ยงระดับต่า
- สี เหลือง หมายถึง ความเสี่ ยงระดับปานกลาง
- สี ส้ม หมายถึง ความเสี่ ยงระดับสู ง
- สี แดง หมายถึง ความเสี่ ยงระดับสู งมาก

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริ ต ที่มีสถานะความเสี่ ยงระดับสู งจนถึงความเสี่ ยงระดับสู งมาก ที่เป็ น สี ส้ม และสี แดง
จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจาเป็ นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วย ระดับความ
รุ นแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ ค่าดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็ นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
– ถ้าเป็ นกิจกรรมหรื อขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรื อขั้นตอนนั้น เป็ น
MUST หมายถึงมีความจาเป็ นสู งของการเฝ้าระวังความเสี่ ยงการทุจริ ตที่ตอ้ งทาการป้องกันไม่ดาเนินการ ไม่ได้ ค่าของ MUST
คือค่าที่อยูใ่ นระดับ 3 หรื อ 2
- ถ้าเป็ นกิจกรรมหรื อขั้นตอนนั้นเป็ นกิจกรรมหรื อขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรื อ
ขั้นตอนนั้นเป็ น SHOULD หมายถึงมีความจาเป็ นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ ยงการทุจริ ต ค่าของ SHOULD คือค่าที่อยูใ่ นระดับ

1 เท่านั้น (ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1) (เกณฑ์พิจารณาระดับความจาเป็ นของการเฝ้าระวังความเสี่ ยงการทุจริ ตว่าเป็ น MUST หรื อ
SHOULD)
3.2 ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้นเกี่ยวข้อง

กับ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกากับ ดูแล พันธมิตร ภาคีเครื อข่าย ค่าอยูท่ ี่ 2 หรื อ 3
- กิจกรรมหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่า
อยูท่ ี่ 2 หรื อ 3
- กิจกรรมหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้นผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่า อยูท
่ ี่ 2
หรื อ 3 - กิจกรรมหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรื อกี่ ระทบด้านการ
เรี ยนรู ้องค์ความรู ้ Learning & Growth ค่าอยูท่ ี่ 1 หรื อ 2
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2 ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ)
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ(หรือตารางเมทริกส์ ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ระดับความจาเป็ น ของ ระดับความรุ นแรง ของ ค่าความเสี่ ยงรวม
ที่
โอกาส/ ความเสี ยงการทุจริ ต
การเฝ้าระวัง 3 2 1
ผลกระทบ 3 2 1
จาเป็ น x รุ นแรง

ตารางที่ 3 นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ ยงใน ช่องสี ส้ม และสี แดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ ยงรวม (ระดับความจ าเป็ นของ
การเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ)
แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจาเป็ นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็ นของการเฝ้าระวัง
กิจกรรมหรื อขั้นตอนหลัก
ที่ โอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริ ต

กิจกรรมหรื อขั้นตอนรอง

MUST

SHOULD

ค่าควรเป็ น 3 หรื อ 2

ค่าควรเป็ น 1

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุ นแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริ ต
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครื อข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริ การกลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
กระทบด้านการเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ Learning & Growth

1

2

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ 4 ให้นาค่าความเสี่ ยงรวม (จาเป็ น X รุ นแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมการ ทุจริ ต ว่ามีระดับการ
ควบคุมความเสี่ ยงการทุจริ ตอยูใ่ นระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ(คุณภาพการ จัดการสอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ)
โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทนั ที่ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ ยง ไม่กระทบถึงผูใ้ ช้บริ การ/ผูร้ ับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี ผลเสี ยทางการเงิน
ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผูใ้ ช้บริ การ/ผูร้ ับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้
มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรื อได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผูใ้ ช้บริ การ/ผูร้ ับมอบผลงาน
และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง
โอกาส/ความเสี่ยง การ
ทุจริต

คุณภาพ การจัดการ
ดี
พอใช้
อ่อน

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยงระดับ ค่าความเสี่ยงระดับ
ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ
ปานกลาง
สู ง
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสู ง
ปานกลาง
ค่อนข้างสู ง
สู ง

ตารางที่ 4 ให้นาค่าความเสี่ ยงรวม (จาเป็ น X รุ นแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุม ความ เสี่ ยงการทุจริ ต โดย
การวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ ยง เรื่ องที่ทาการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ ยง
การทุจริ ต มีค่าความเสี่ ยง อยูร่ ะดับใด จะได้นาไปบริ หารจัดการ ความเสี่ ยง ตามความรุ นแรงของความเสี่ ยง

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ ยงสู งสุ ดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk - Control Matrix
Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยูใ่ นช่องค่าความเสี่ ยง อยูใ่ นระดับ สู ง ค่อนข้างสู ง ปานกลาง มาทา แผนบริ หารความเสี่ ยงการ
ทุจริ ตตามลาดับความรุ นแรง (กรณี ที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความ เสี่ ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ ยงอยูใ่ น
ระดับ สู ง ค่อนข้างสู ง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ ยงการ ทุจริ ตอยูใ่ นระดับ ต่าหรื อค่อนข้างต่าให้ทาการจัดทาแผนบริ หาร
ความเสี่ ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ ยง การ ทุจริ ต หรื อให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือกภารกิจงาน หรื อกี่ระบวนงาน หรื อการ
ดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด หรื อมีโอกาสเกิดความเสี่ ยงการทุจริ ต นามาประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต เพิ่มเติม
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริ หารความเสี่ ยง
ชื่อแผนบริ หารความเสี่ ยง.......................................................................................................
ที่
รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ ยง ที่มีค่าความเสี่ ยงการทุจริ ต จากตารางที่ 4 ตามลาดับ ความรุ นแรง ความเสี่ ยงที่อยูใ่ น
ระดับ สู ง ค่อนข้างสู ง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริ หาร ความเสี่ ยงเพื่อป้องกันการทุจริ ตต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ ยง ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็ นการประเมินการบริ หารความเสี่ ยง
การทุจริ ตในกิจกรรมตามแผนบริ หาร ความเสี่ ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรี ยบเสมือนเป็ นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็ นการยืนยัน
ผลการป้องกัน หรื อ แก้ไขปัญหามีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ ยง การทุจริ ต
ต่อไป ออกเป็ น 3 สี ได้แก่ สี เขียว สี เหลือง สี แดง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการป้องกันการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

สถานะความเสี่ยง
เหลือง

แดง

ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริ ตตามแผนบริ หารความเสี่ ยงในตารางที่ 5 ว่าอยูใ่ น สถานะความเสี่ ยง
ระดับใด เพื่อพิจารณาทากิจกรรมเพิ่มเติม กรณี อยูใ่ นข่าย ที่ยงั แก้ไขไม่ได้
สถานะสี เขียว : ไม่เกิดกรณี ที่อยูใ่ นข่ายความเสี่ ยง ยังไม่ตอ้ งทากิจกรรมเพิ่ม
สถานะสี เหลือง : เกิดกรณี ที่อยูใ่ นข่ายความเสี่ ยง แต่แก้ไขได้ทน
ั ท้วงที่ตามมาตรการ/ นโยบาย / โครงการ/ กิจกรรมที่เตรี ยม
ไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ ยงการทุจริ ตลดลง ระดับความรุ นแรง < 3
สถานะสี แดง : เกิดกรณี ที่อยูใ่ นข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย / โครงการ/ กิจกรรม เพิม
่ ขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล
ความเสี่ ยงการทุจริ ตไม่ลดลงระดับความรุ นแรง > 3
แดง

เกินกว่าการยอมรับ

เหลือง

เกิดขึน้ แล้วแต่ยอมรับได้

เขียว

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริ หารความเสี่ ยง
ขั้นตอนที่ 7 นาผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ ยงการทุจริ ต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งใน
ขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ ยงการทุจริ ตที่อยูใ่ นข่ายที่ยงั แก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรื อมาตรการอะไร
เพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบริ หารความเสี่ ยงออกเป็ น ดังนี้
7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสี แดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสี เหลือง Yellow)
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสี เขียว Green)
ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ ยง
7.1 (สถานะสี แดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ ยงการทุจริ ต
(สถานะสี แดง)

มาตรการป้องกันการทุจริ ต เพิ่มเติม

7.2 (สถานะสี เหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ ยงการทุจริ ต (สถานะสี เหลือง)

มาตรการป้องกันการทุจริ ต เพิ่มเติมมาตรการป้องกันการ
ทุจริ ต เพิ่มเติม

7.3 (สถานะสี เขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ ยงการทุจริ ต (สถานะสี เขียว)

มาตรการป้องกันการทุจริ ต เพิ่มเติมมาตรการป้องกันการ
ทุจริ ต เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 8 มีสถานะความเสี่ ยงการทุจริ ตอยูใ่ นระดับใด (สี ) สถานะความเสี่ ยง สี เขียว หมายถึง ความเสี่ ยง ระดับต่า สี เหลือง
หมายถึง ความเสี่ ยงระดับปานกลาง สี แดง หมายถึง ความเสี่ ยงระดับสู งมาก เพื่อเป็ น เครื่ องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่
เขียว

สรุ ปสถานะความเสี่ ยงการทุจริ ต (เขียว เหลือง แดง)
เหลือง

แดง

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 9 เป็ นการจัดทาแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงการทุจริ ต หรื อสถานะ แผนบริ หารความ
เสี่ ยงการทุจริ ต ตารางที่ 8 ต่อผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ การรายงานผล ขึ้นอยูก่ บั หน่วยงาน เช่น รายงานทุก
เดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ 9 และตารางที่ 10 สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริ หารความเสี่ ยงการทุจริ ต ณ วันที่.............................. หน่วยงานที่ประเมิน
..............................................................................................................................
ชื่อแผนบริ หารความเสี่ ยง
โอกาส/ความเสี่ ยง
สถานะของการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่ มดาเนินการไปบ้าง แต่ยงั ไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุ งแผนบริ หารความเสี่ ยงใหม่ให้เหมาะสม

ผลการดาเนินงาน

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................

ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)
หน่ วยงานที่เสนอขอ.......................................................................................................................
วันที่เสนอขอ...................................................................................................................................
ชื่ อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม
ชื่ อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้ อง
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นความเสี่ยงหลัก
เดิม

ใหม่

