การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
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จัดทำโดย งานสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทุบรี

คำนำ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (คตช) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้
“ปี 2560 เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับ
สินบนทุกรูปแบบ” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ท.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศผล
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2564 ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 180 ประเทศ ซึ่ง
คะแนนไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2561 แต่ในส่วนของเป็นอันดับที่ปรับตัวลดลงเป็นลำดับที่ 101 จากอันดับ 99
เมื่อปี 2561 หลังจากลำดับลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559
สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การขับ เคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบได้ ในการนี้ สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดถึงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มี
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
เทศบาลเมืองบางกรวย
มกราคม 2564
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
*****************
1. ทำไมจึงต้องมีการเผ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร
จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์หรื อจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า
ไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของหารปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
2. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีก ารรับรู้และ
ยอมรั บ จากผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง (ผู ้ น ำส่ ง งาน) เป็ น ลั ก ษณะ pre –
decision ส่ ว นการตรวจสอบภายในจะเป็ น ลัก ษณะการกำกั บ Pre-decision VS Post-decision
ติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
3.1 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน
COSO 2013 (Committee of sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยระหว่างทางที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมหลักๆ อีก 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั ้ ง ที ่ 1 เมื ่ อ ปี 2009 เป็ น
แนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นการ
ออกกรอบแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework
and Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ ยังคงยึดกรอบแนวเดิมของปี 1992 ที่กำหนดให้การควบคุม
ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับ
ดูแลกิจการ การควบคุมภายในต้องตอบสนองต่อความคาดหวังในการป้องกันและตรวจให้พบการทุจริตภายใน
กิจการที่ถือว่ามีความสำคัญมากขึ้น เป็นต้น
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สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)
หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถดำเนินการต่อไปได้
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present &
Function (มีอยู่จริง และ นำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
 Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดขึ้น
ซ้ำอีก
 Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสอง
ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร
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 Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด ในสวนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รูว่าทําไปมี
ความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก
 Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหน้า
ในเรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต
(Unknown Factor)
4. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต
องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม กํากับควบคุม
ภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี สามเหลี่ยม
การทุจริต (Fraud Triangle)
องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต
(The Fraud Triangle)

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
อนุมัติ หรืออนุญาต)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตจากภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
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ภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต

ภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง

ภารกิจหลัก

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1 • ระบุความเสี่ยง

2

• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4 • การปรมินการควบคุมความเสี่ยง
5

• แผนบริหารความเสี่ยง

6

• การจัดทํารายงนผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7

• จัดทําระบบการบริหารความเสียง

8

• การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง

9

• การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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ขั้นตอนเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ
ในแตละประเภทที่จะทําการประเมิน ซึ่งคูมือนี้ไดจําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว ๓ ดาน
ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ
อนุญาต) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงการทุจริตจากภารกิจหลักตามอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อคัดเลือกไดแลว ใหทําการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้น ๆ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงาน ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดเตรียมขอมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงลงมือทําการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอยางในการประเมิน
ความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร
๑. เลือกงานด้านที่จะทําการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓. เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต

(ตัวอย่าง)
๑. งานดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๒. กระบวนงาน การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ
อนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

๓. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑการอนุญาตกอสรางอาคารฯ (คู่มือสำหรับประชาชน)
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ขั้นตอนที่ 1 : การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ขั้นตอนที่ 1 นําขอมูลที่ไดจากขั้นเตรียมการในสวนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ การ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ยอมประกอบ
ไปดวยขั้นตอนยอย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ใหทําการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ
พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม
ของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบ
ความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดําเนินงานที่ไมไดอยูในขั้นตอนก็เป็น
ได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู แลว นําขอมูล
รายละเอียดดังกลาวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเปน Known Factor หรือ Unknown Factor
Known factor
Unknown factor

คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาส
สูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

การระดม
สมอง

workshop

Risk
Identification
การ
สัมภาษณ์

การ
ออกแบบ
สอบถาม

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด
เปรียบเทีย
บวิธีปฏิบัติ
กับองคืกร
อื่น

Risk
Identification

หน้า |7
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
✓ 1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต)
 2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ชื่อกระบวนการ/งาน ………………การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร……….……………………………………………….…
ชื่อหน่วยงาน/เทศบาล………………กองช่าง เทศบาลาลเมืองบางกรวย...………………………………………………
ผู้รับผิดชอบ…………ผู้อำนวยการกองช่าง…………………………………………โทรศัพท์……0 2443 0610-9....

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง
Known factor
Unknown factor
1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมี
✓
คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้
ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย ✓ ในชอง Known
Factor
- หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด ใหใส
เครื่องหมาย ✓ ในชอง Unknown Factor
- หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็
ได้
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ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ใหนําขอมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต
ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช
องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ
สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม คือ ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ
ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการ
เขียว
เหลือง
ทุจริต
1 การพิจารณาอนุมัติ
✓
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบางท่านเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ขอ
อนุญาตบางรายที่
คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ส้ม

ตารางที่ ๒ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แดง
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ขั้นตอนที่ 3 : เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3. นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เปน สีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับ ความจําเปน
ของการเฝาระวัง ที่มีคา ๑ - ๓ คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค า ๑ - ๓ เชนกัน คา ๑ - ๓ โดยมี
เกณฑในการใหคา ดังนี้
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมขั้นตอนนั้น
เป็น MUST หมายถึงความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่
ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมรองของกระบวนการนั้น ๆ หรือขั้นตอนรองของ
กระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นๆ เป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็น
ต่ำในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1)
(เกณฑ์พิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)
ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแล
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความ
เสี่ยง (Risk level matrix)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความ
ระดับความ
ค่าความเสี่ยง
จำเป็นของการ
รุนแรงของ
รวมจำเป็น x
ระวัง
ผลกระทบ
รุนแรง
3 2 1
3 2 1
1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจ
3
3
6
มีคณะกรรมการบางท่านเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง
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ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความ
จำเป็นของการ
ระวัง
3 2 1

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
3 2 1

ค่าความเสี่ยง
รวมจำเป็น x
รุนแรง

รายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ตารางที่ 3 นําขอมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ชองสีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาคาความเสี่ยงรวม
(ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ 4 ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมินการ
ควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ
(คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง คุณภาพการจัดการ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
ค่าความเสี่ยงระดับ ค่าความเสี่ยงระดับ ค่าความเสี่ยง
ต่ำ
ปานกลาง
ระดับสูง
การพิจารณาอนุมัติ
ดี
สูง
อนุญาต อาจมี
คณะกรรมการบาง
ท่านเอื้อประโยชน์
ให้กับผู้ขออนุญาต
บางรายที่คุณสมบัติ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์
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ตารางที่ ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง
การทุจริต โดยการวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทําการประเมิน (ดี/พอใช/
ออน) เพื่อประเมินวา ความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยง อยูระดับใด จะไดนําไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม
ความรุนแรงของความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 : แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ ใหเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk
– Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง
มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีที่หนวยงานทําการประเมินการควบคุม ความ
เสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไมพบวาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง เลย แตพบวาความเสี่ยงการทุจริต
อยูในระดับ ต่ำ หรือ คอนขางต่ำ ใหทําการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยง การทุจริต หรือ
ใหหนวยงานพิจารณาทําการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดหรือมีโอกาส
เกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองบางกรวย
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
1 เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับพวก - ให้ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนโดยเคร่งครัด
พ้อง (บางราย) ทั้งที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
- จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ (สมยอม)
ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ ความเสี่ยง ที่มีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลําดับ ความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง มาจัดทําแผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตตอไป

