การประเมินความเสี่ยงการทุจริ ต
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภออบววหห่่ จวงหววดนครราชสีมา

คำนำ
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การ แก้ปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจานงของ ทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ว่าการดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่
ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย
กว่า องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประพฤติ มิชอบได้ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จึงได้ดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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ประเภมินความเภสี่ยงการทุจริต
1. ววตถุประสงค์การประเภมินความเภสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์ถือ
เป็นการป้องกันการเกิด การทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนาเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร
ที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็ นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระ งานแต่อย่างใด
วัตถุป ระสงค์ห ลั กของการประเมินความเสี่ ยงการทุจริต เพื่อให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การบริหารจวดการความเภสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบอายหนอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อนปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวังความ
เสี่ ย งล่ ว งหน้ าจากทุกภาระงานร่ ว มกัน โดยเป็นส่ ว นหนึ่งของความรับผิ ดชอบปกติที่มีการ รับรู้และยอมรับจากผู้ ที่
เกี่ยวข้อง(ผู้นาส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ลักษณะกากับติดตามความเสี่ยง
เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision
3. กรอบการประเภมินความเภสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of Sponsoring
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไ ด้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออกประกาศใช้เมื่อปี
1992 สาหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สอาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 การประเภมินความเภสี่ยง(Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

-2องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเภทศและการสื่อสาร(Information and Communication)
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้ หลักการที่ 15
มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกากวบติดตามและประเภมินผล(Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม ทั้งนี้
องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function
(มีอยู่จริงและนาไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทาให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิผล
4. องค์ประกอบที่ทาหห้เภกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือแรงจูงใจ
Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกากับ ควบคุมภายในขององค์กรมี
จุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud
Triangle)

Opportunity

5. ขอบเภขตประเภมินความเภสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่ Opportunity
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ

-3การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร

6. ขว้นตอนการประเภมินความเภสี่ยงการทุจริต มี 9 ขว้นตอน ดวงนี้
1. การะบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
วิธีวิเภคราะห์ความเภสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์
ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จาเป็นของการเฝ้าระวัง และ
การกาหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ ดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ที่มีประสิทธิภาพ
1. การระบุความเภสี่ยง (Risk Identification)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)
 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ

-4ตารางที่ 1 ตารางระบุความเภสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
โอกาส/ความเภสี่ยงการทุจริต
ประเภอทความเภสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
(เภคยเภกิดขึ้นแล้ว)
(ยวงไม่เภคยเภกิดขึ้น)
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
✓
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดาเนินการ
ตามลาดับคาขอ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น
✓
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
ค่าเล่าเรียนบุตร
2.การวิเภคราะห์สถานะความเภสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้าม
หน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก ไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเภสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเภสี่ยงการทุจริต
เภขียว
เภหลือง
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
✓
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดาเนินการ
ตามลาดับคาขอ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น
✓
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่
พัก ค่าเล่าเรียนบุตร

ส้ม

แดง

3. เภมทริกส์ระดวบความเภสี่ยง
3.1 ระดวบความจาเภป็นของการเภฝ้าระววง
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

-53.2 ระดวบความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้
ตารางที่ 3 SCORING ทะเภบียนข้อมูลที่ต้องเภฝ้าระววง 2 มิติ
โอกาส/ความเภสี่ยงการทุจริต ระดวบความจาเภป็น ระดวบความรุนแรง ค่าความเภสี่ยง
ของการเภฝ้าระววง
ของผลกระทบ
รวม
321
321
จาเภป็น x รุนแรง
การพิจารณาตรวจสอบและ
2
2
4
เสนอความเห็นของการอนุมัติ
อนุญาต ไม่ดาเนินการ
ตามลาดับคาขอ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น
เท็จ เช่น
ค่าล่วงเวลา ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
ค่าเล่าเรียนบุตร

2

2

3.1 ระดวบความจาเภป็นของการเภฝ้าระววง
โอกาส/ความเภสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมหรือขว้นตอนหลวก
MUST
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
2
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่
ดาเนินการตามลาดับคาขอ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนบุตร

2

4

กิจกรรมหรือขว้นตอนรอง
SHOULD
-

-

-63.2 ระดวบความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเภสี่ยงการทุจริต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่าย
เพิ่มขึ้น Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User
ผลกระทบต่อต่อกระบวนงานภายใน
Internal Process
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning
& Growth

1

2

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. การประเภมินการควบคุมความเภสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ 4 ให้นาความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตาราง 3 มาทาการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอหช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเภมินการควบคุมความเภสี่ยง
โอกาส/ความเภสี่ยงการทุจริต
คุณอาพการ ค่าประเภมินการควบคุมความเภสี่ยงการทุจริต
จวดการ
ค่าความ ค่าความเภสี่ยง ค่าความ
เภสี่ยงระดวบ ระดวบปาน
เภสี่ยง
ต่า
กลาง
ระดวบสูง
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ
ดี
✓
อนุญาต ไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น
ค่าล่วงเวลา
ดี
✓
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนบุตร

-7ขว้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเภสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง RiskControl Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่
4 ไม่พบความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตในระดับต่า หรือค่อนข้าง
ต่า ให้ทาการจัดการบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือกภารกิจ
งาน หรือกระบวนงานหรือการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต นามาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)
5. แผนบริหารความเภสี่ยง
รูปแบบ พฤติการณ์ความ เภสี่ยงการทุจริต

มาตรการดาเภนินการป้องกวนการทุจริต

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต
ไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ

-จัดทาแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความชัดเจน
ละเอียด และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนบุตร

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตาบล ให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน

ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน

ขว้นตอนที่ 6 การจวดทารายงานผลการเภฝ้าระววงความเภสี่ยง
เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมแผนบริหารความเสี่ยงของ
ขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงตัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือ
สีแดง

-86. จวดทารายงานผลการเภฝ้าระววงความเภสี่ยง
มาตรการป้องกวนการทุจริต

โอกาส/
ความเภสี่ยงการทุจริต
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ การพิจารณาตรวจสอบและ
อนุมัติ อนุญาต ไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ
เสนอแนะเสนอขอความเห็นของ
การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดาเนินการ
ตามลาดับ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนบุตร
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยประชุม ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน
บุตร

สถานะความเภสี่ยง
เภขียว เภหลือง แดง
✓

✓

✓สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม
✓สถานะที่สีเหลือง เกิดกรณีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่
เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
✓ สถานะที่สีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่
ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3
สีแดง
เกินกว่าการยอมรับ
สีเหลือง
เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
สีเขียว
ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ขว้นตอนที่ 7 จวดทาระบบการบริหารความเภสี่ยง
นาผลจาการทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่
7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังไม่แก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดย
แยกสถานะเพื่อทาระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้
1. เกินกว่าการยอรมรับ (สถานะที่สีแดง) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
2. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่ม (สถานะสีเหลือง)
3. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะที่เขียว)
ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
สถานะสีแดง เภกินกว่าการยอรมรวบ ควรมีกิจกรรมเภพิ่มเภติม
ความเภสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)
มาตรการป้องกวนการทุจริต เภพิ่มเภติม
-

-9สถานะสีเภหลือง เภกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรวบได้ ควรมีกิจกรรมเภพิ่มเภติม
ความเภสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเภหลือง)
มาตรการป้องกวนการทุจริต เภพิ่มเภติม
สถานะสีเภขียว ยวงไม่เภกิดหห้เภฝ้าระววงต่อเภนื่อง
ความเภสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเภขียว)
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต ไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนบุตร

มาตรการป้องกวนการทุจริต เภพิ่มเภติม
ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ขว้นตอนที่ 8 การจวดทารายงานการบริหารความเภสี่ยง
เป็นการจัดทารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีกิจกรรมผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอน ตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ
เสี่ยงระดับต่า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็น
เครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
ที่
1
2

8. รายงานการบริหารความเภสี่ยง
สรุปสถานะความเภสี่ยงการทุจริต (สีเภขียว เภหลือง แดง)
เภขียว
เภหลือง
✓
✓

แดง
-

************************************************************************

