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ประเมินความเสีย่ งการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขัน้ ตอนที่ 1 การระบุความเสีย่ ง (Rick Identification)

ประเมินความเสีย่ งการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชื่อหน่วยงาน/ กระทรวง สานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้รับผิดชอบ สานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ....โทรศัพท์ 0 2280 3994

ตารางที่ 1 ระบุความเสีย่ ง (Know Factor และ Unknow Factor)
ประเภทความเสีย่ งการทุจริต

โอกาส/ความเสีย่ งการทุจริต
- พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผล
ประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอ
ความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดาเนินการไม่เป็น
ตามลาดับคาขอใบอนุญาตฯ

Know Factor

Unknow Factor

(เคยเกิดขึน้ แล้ว)

(ยังไม่เคยเกิดขึน้ )

√

ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสีย่ ง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นาข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ ความเสีย่ ง การทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว
เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสีย่ งในช่องสีไฟจราจร
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ความหมายของสถานะความเสีย่ งตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด
 สถานะสีเขียว :
 สถานะสีเหลือง :

ความเสี่ยงระดับต่า
ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

 สถานะสีสม้ : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มผี ู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร

มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม

หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้

อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
1

โอกาส/ความเสีย่ งการทุจริต
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ
อนุญาต โดยดาเนินการไม่เป็นตามลาดับคาขอใบอนุญาตฯ

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

√

ขัน้ ตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสีย่ ง (Rick Level matrix)
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง 2 มิติ
ที่
1

โอกาส/ความเสีย่ งการทุจริต
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และ
เสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดาเนินการไม่เป็น
ตามลาดับคาขอใบอนุญาตฯ

ระดับความจาเป็นของการ
เฝ้าระวัง
1
2
3
2

ระดับรุนแรงของ
ผลกระทบ
1
2
3
2

ค่าความเสีย่ งรวม
จาเป็นXรุนแรง
4

ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
โอกาส/ความเสีย่ งการทุจริต
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และ
เสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดาเนินการไม่เป็น
ตามลาดับคาขอใบอนุญาตฯ

กิจกรรมหรือขัน้ ตอนหลัก
MUST
2

กิจกรรมหรือขัน้ ตอนรอง
SHOULD

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสีย่ งการทุจริต
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็น
การอนุมัติ อนุญาต โดยดาเนินการไม่เป็นตามลาดับคาขอใบอนุญาตฯ

1

2

X

3

3

ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสีย่ ง (RISK – Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสีย่ งการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน
ไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้
มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผูใ้ ช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มคี วามเข้าใจ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสีย่ งการทุจริต

คุณภาพการจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสีย่ งการทุจริต
ค่าความเสีย่ ง
ค่าความเสีย่ ง
ค่าความเสีย่ ง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการ
อนุมัติ อนุญาต โดยดาเนินการไม่เป็นตามลาดับคาขอ
ใบอนุญาตฯ

พอใช้

√
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ขัน้ ตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสีย่ งการทุจริตของสานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเสีย่ งด้าน
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต

กระบวนงาน
กระบวนงานใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ

รูปแบบ พฤติการณ์ความ
เสีย่ งการทุจริต
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เรี ยกรั บผลประโยชน์ ใน
ระหว่ างการตรวจสอบเอกสารหลั กฐาน
ประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการ1.
อนุ มั ติ อนุ ญาต โดยด าเนิ นการไม่ เป็ น
ตามลาดับคาขอใบอนุญาต

มาตรการป้องกัน
การทุจริต
จัดทามาตรการในงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย
มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1. แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. กาหนดขั้นตอนปฏิบตั ิในการตรวจสอบคาขอให้
มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน
3. กระบวนงานในการนาเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่ น กรองการออกและต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
ทางการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ตค.61 – กย.62

ผูร้ บั ผิดชอบ
สานักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ

ลงชื่อ
(นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
เลขาธิการคุรุสภา

