แนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
*******************….
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุ จริตในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน บางขั้นตอนอาจไม่มี ค วามเสี่ยงการทุ จิต ส าหรับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสุ่มเสี่ยง หรือโอกาสเกิดการทุจริต ให้อธิบายรูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความ
เสี่ ย งที่ เ คยเกิ ด หรื อ คาดว่า จะเกิ ด ซ้ าสู ง มี ป ระวัติ อ ยู่ แล้ ว เรี ย กว่ า Known Factor และ
ไม่ เคยเกิ ดหรือไม่ มีป ระวัติม าก่ อน แต่มี ความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโ อกาสเกิ ด
เรียกว่า Unknown Factor

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ ให้นาข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพือ่ แสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสี เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน
ช่องสี
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
⚫ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
⚫ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
⚫ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้อ งหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ
⚫ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จกั ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

ตารางที่ 2 นารูป แบบพฤติก ารณ์ความเสี่ยงการทุ จริตของแต่ล ะขั้นตอนการปฏิบัติง านจาก
ตารางที่ ๑ มาประเมินเพือ่ แยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีสม้ หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ
ความจาเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า
๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk
level matrix)
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

ตารางที่ 3 นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความ
เสี่ยงรวม (ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมิน
ระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคุม
ความเสี่ยงอะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทาให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบนั
ดี
พอใช้
อ่อน

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินระดับความเสี่ยง
การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับ ความเสี่ยง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรือ่ งที่ทาการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสีย่ ง การทุจริต มี
ค่าความเสี่ยงอยูร่ ะดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้
ประสิทธิภาพการควบคุม
ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
๓
พอใช้
๕ หรือ ๖
อ่อน
๗ หรือ ๘ หรือ ๙

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง
เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยง
การทุจริต

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปาน
ระดับสูง
กลาง
ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง
(๓)

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง
(๕)

ค่อนข้างสูง
(๖)

อ่อน

ปานกลาง
(๗)

ค่อนข้างสูง
(๘)

สูง
(๙)

ดี

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปั จจุบัน
ระดับ
ดี
พอใช้
อ่อน

คาอธิบาย
การควบคุมมีความเข้ มแข็งและดาเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ
ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทาให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง
มีนัยสาคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพือ่ ให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนือ่ งจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล
การควบคุมไม่ทาให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เ ลื อ กเหตุ ก ารณ์ที่ มี ค วามเสี่ ยงสู ง สุ ดจากการประเมิ นระดั บ ความเสี่ ย ง
ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง
ปานกลาง มาทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมิ น
คุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ ในระดับสูง ค่อนข้างสูง
ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า หรือ ค่อนข้างต่า ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงาน
หรือการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพิ่มเติม)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มอี ยูใ่ น
ปัจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทามาตรการในครั้งนี้โดยมี
มาตรการป้องกั นความเสี่ยงการทุ จริตเพิ่ม เติมจากรูป แบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุ จริต ที่ได้จ ากกา ร
ประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทาให้ได้รับผลสาเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อ
ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดทาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.......................................................................................................
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๕ พิจ ารณาเหตุก ารณ ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจ ริต จากตารางที่ ๔ ตามลาดับ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริห าร
ความเสี่ ย งเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ต่ อ ไป โดยวิ เ คราะห์ ต รวจสอบว่ า มาตรการเดิ ม
หรือ ปัจ จุบัน (Key Controls in place) ที่ห น่วยงานบัง คับ ใช้มีป ระสิท ธิภาพเพียงพอ
หรือ ไม่ และต้อ งมีม าตรการเพิ่ม เติม (Further Actions to be Taken) อย่างไรบ้าง
ให้ร ะบุร ายละเอียด เพื่อนาสู่ก ารบัง คับ ใช้ ความเสี่ยงกับ มาตรการป้องกัน ความเสี่ย ง
การทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

