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ส่วนที่ ๑
ความเป็นมา
ประเทศไทยกับปัญหาการทุจริต
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมทั้งลุกลามกลายเป็นปัญหาบ้านเมือง ซึ่งถือ
เป็นปัญหาระดับชาติ แม้ว่าในหลายๆ รัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ในทุกๆด้าน ตั้งแต่
การกาหนดในรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
รวมทั้งมีองค์กรต่างๆ ที่มีภารกิจรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็พบว่า ยังไม่มีผลสาเร็ จที่เป็น
รูปธรรมในการแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นกลับมีความรุนแรง และมีความซับซ้อน
เพิ่มมากขึ้น ยากต่อกระบวนการจัดการแก้ไข ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเพียงอย่างเดียว ทาให้
ต้องมีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้น ในภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน
หรือภาคต่างประเทศ เป็นต้น

ภาพประกอบจาก www.nacc.go.th
ประเทศไทยได้ ให้ ค วามส าคัญ กับการแก้ไขปั ญหาการทุจริต คอรัปชั่ นอย่า งต่อ เนื่อ ง
โดยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations
Convention-Against-Corruption-UNCAC-2003)-ณ-เมือง-เมอริด้า -ประเทศเม็กซิโ ก พร้อมประเทศ
ภาคีสมาชิก 191 ประเทศทั่วโลก และองค์การสหประชาชาติ ยังได้กาหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี
เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) นอกจากนี้ องค์กรโปร่งใสนานาชาติ
(TI : Transparency International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณณรงค์การแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น
และมีเครือข่ายใน 120 ประเทศ ได้จัดทาดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอรัปชั่น Corruption Perception Index
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หรือ CPI เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ การทุจริตและความโปร่งใสของแต่ละประเทศ โดยมีเ กณฑ์ค่าคะแนน
0-100 โดยเกณฑ์ ค ะแนนสู ง สุ ด หมายถึ ง มี ภ าพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั น น้ อ ยที่ สุ ด หรื อ มี ค วามโปร่ ง ใส
ในการบริ การสู งสุด โดยในปี 2562 ประเทศไทยได้รับคะแนนการประเมิน 36 คะแนน อยู่ในอันดับ
ที่ 101 จาก 180 ประเทศทั่ว โลก ซึ่ง สาเหตุ ที่คะแนนน้อยเนื่อ งมากจากการทุ จริตเชิ งนโยบายทาง
การเมือง การเรียกรับสินบนรวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในระบบราชการทาให้องค์กรเอกชน ขาด
ความเชื่อมั่นในการมาติดต่อด้านการค้า การลงทุนกับภาคราชการ
ด้ว ยเหตุดังกล่ าว รั ฐบาลจึ งให้ความส าคัญกับนโยบายการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต
โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนบูรณาการ สร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทั้งในเรื่องการ
ปลู กฝั งทัศนคติและค่านิ ย มที่ไม่ย อมรั บ และไม่ทนต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ การเลิกรับทรัพย์สิ นหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การบริการงานด้วยหลักธรรมาภิบาล การปราบปรามลงโทษผู้กระทา
ความผิดอย่างจริงจัง รวมถึงการเสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-64)
เพื่อเป็นแผนและแนวนโยบายหลักในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ในการนี้สานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะที่เป็นกลไกหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ปัญหา
การทุจริต มีบทบาทอานาจหน้าที่ใ นการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
เพื่อลดปัญหาการทุจริต และยกระดับคะแนน CPI จึงเล็งเห็นว่าเพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบน ซึ่งเป็นผลมา
จากการวิเคราะห์ผลคะแนน การประเมินคะแนน แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวก
ทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นการกาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ โดยดาเนินการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตที่จะเน้นหนักในเรื่องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558) ความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่และความโปร่งใสของการใช้
จานวนงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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-๒-

ส่วนที่ 2
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้ง นี้ การนาเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ ยงมาใช้ ในองค์ก รจะช่วยให้ เป็น หลัก ประกันในระดับหนึ่ง ว่ า การดาเนินการขององค์ก รจะไม่ มี
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้ องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติง านประจา ซึ่ง ไม่ใช่
การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต : เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นกำรทำงำนในลักษณะที่ทุกภำระงำนต้องประเมินควำมเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงำนทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมกำรตอบโต้ควำมเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนหลักตำมภำระงำนปกติ
ของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงล่วงหน้ำจำกทุกภำระงำนร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของควำมรั บผิดชอบปกติที่มี
กำรรับรู้และยอมรับจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงำนให้)
เป็ น ลั ก ษณะ Pre-Decision ส่ ว นกำรตรวจสอบ Pre-decision VS
VS Post-decision
ภำยในจะเป็น ในลั กษณะก ำกับ ติ ดตำมควำมเสี่ ย ง
เป็นกำรสอบทำน เป็นลักษณะ Post-Decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลั กของ การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน
ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทารายงานทางการเงิน Internal
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009
เป็นแนวทางด้านการกากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013
เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework
and Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่กาหนดให้มีการควบคุม
ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชั ดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวม
ของการกากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึง ถือว่ามีความสาคัญ อย่างยิ่ง ในการที่จะตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ
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-๓สาหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 – กาหนดเป้าหมายชัดเจน
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 ให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ
การควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5: กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา
และเหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present &
Function (มีอยู่จ ริง และ น าไปปฏิ บัติได้ ) อีก ทั้ง ทางานอย่ างสอดคล้องและสั มพันธ์ กัน จึง จะทาให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล
สาหรับคู่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘
ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
 Corrective : แก้ไขปัญหำที่เคยรับรู้ว่ำเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่ำงไรจะไม่ให้
เกิดขึ้นซ้ำอีก

 Detective : เฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่ำงไรจะตรวจพบ
ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บำงเรื่องที่น่ำสงสัยทำกำรลดระดับควำมเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบำะแสนั้น
แก่ผู้บริหำร
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-๔ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่กำรสุ่มเสี่ยงต่อกำรกระทำผิด
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่
รู้ว่ำทำไปมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยกำรปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่ำงให้กำรทุจริต
เข้ำมำได้อีก
 Forecasting : กำรพยำกรณ์ประมำณกำรสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรำม
ล่วงหน้ำในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำ
ในอนำคต (Unknown Factor)
๔. องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
องค์ ป ระกอบหรื อ ปั จ จั ย ที่ นำไปสู่ ก ำรทุ จ ริ ต ประอบด้ ว ย Pressure/Incentive หรื อ
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกำส ซึ่งเกิดจำกช่องโหว่ของระบบต่ำง ๆ คุณภำพกำรควบคุม
กำกับควบคุมภำยในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ กำรหำเหตุผลสนับสนุนกำรกระทำ
ตำมทฤษฎี สำมเหลี่ยมกำรทุจริต (Fraud Triangle)

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
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-๕-

กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

กำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้
1 • การระบุความเสี่ยง

2

• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3

• เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔

• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕

• แผนบริหารความเสี่ยง

6

• การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7

• จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง

๘

• การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
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• การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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-๖ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนทำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ต้องทำกำรคัดเลือกงำนหรือกระบวนงำน จำกภำรกิจ
ในแต่ละประเภทที่จะทำกำรประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จำแนกขอบเขตของกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตไว้
๓ ด้ำน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทาการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดาเนินงาน
ที่อาจก่อ ให้เกิดการทุจริ ต และจัดเตรี ยมข้ อมูล ขั้น ตอนการปฏิบั ติง าน หรือ แนวทาง หลัก เกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทาการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมิน
ความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑. เลือกงำนด้ำนที่จะทำกำรประเมินประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต

๒. เลือกกระบวนงำน จำกงำนที่จะทำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทำง หรือเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน ของกระบวนงำน
ที่จะทำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
(ตัวอย่าง)
๑. งำนด้ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำร
๒. กระบวนงำน กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอน
อำคำร
๓. รำยละเอียดของขั้นตอน แนวทำงหรือเกณฑ์กำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรฯ
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-๗ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ขั้นตอนที่ ๑ นาข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรำยละเอียดขั้นตอน แนวทำงหรือเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำนที่จะทำกำรประเมินควำมเสี่ย งกำรทุจริต ซึ่งในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้น
ย่ อ มประกอบไปด้ ว ยขั้ น ตอนย่ อ ย ในกำรระบุ ค วำมเสี่ ย งตำมขั้ น ตอนที่ ๑ ให้ ท ำกำรระบุ ค วำมเสี่ ย ง
อธิบำยรำยละเอียด รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงเฉพำะที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริตเท่ำนั้น และในการประเมิน
ต้องคานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดาเนินงานเรื่องที่จะทาการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ
ในการดาเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรำยละเอียดดังกล่ำวลงในประเภทของควำมเสี่ยงซึ่งเป็น Known
Factor หรือ Unknown Factor
Known Factor

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้า หรือมีประวัติ มีตานานอยู่แล้ว

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

WORK
SHOP

กำรระดม
สมอง
กำร
ออกแบบ
สอบถำม

Risk
dentification
กำร
สัมภำษณ์

เทคนิค
ในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต

ถกเถียง
หยิบยก ประเด็น
ที่มีโอกำสเกิด
เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติ
กับองค์กรอื่น

Risk
Identification
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-๘-

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน .........................................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง...........................................................................................................
ผู้รับผิดชอบ................................................................................. โทรศัพท์................................

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
ที่

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต

Know Factor

Unknown Factor

(ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต
ของกระบวนงาน หรืองานที่เลือกมา
ทาการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาส
หรือความเสี่ยงการทุจริต)

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย 
ในช่อง Known Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า
มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ
Unknown Factor ก็ได้
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-๙ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ ให้นาข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ ย งระดั บปานกลาง และสามารถใช้ ความรอบคอบระมั ดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

ตารางที่ ๒ นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
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- ๑๐ ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ ๓ นาโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง
ระดั บ สู ง มาก ที่ เ ป็ น สี ส้ ม และสี แ ดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่ า ความเสี่ ย งรวม ซึ่ ง ได้ จ ากระดั บ
ความจาเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน
ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
๓.๑ ระดับควำมจำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้
- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงำนนั้น ๆ แสดงว่ำกิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมำยถึงมีควำมจำเป็น สูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต ที่ต้องทำกำร
ป้องกันไม่ดำเนินกำรไม่ได้ ค่ำของ MUST คือ ค่ำที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรื อขั้นตอนนั้นเป็ นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงำนนั้น ๆ
แสดงว่ำกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมำยถึงมีควำมจำเป็นต่ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ค่ำของ SHOULD คือ ค่ำที่อยู่ในระดับ ๑ เท่ำนั้น
(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๑)
(เกณฑ์พิจารณาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)
๓.๒ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงำนกำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด
รำยจ่ำยเพิ่ม Financial ค่ำอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติง ำนนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย
Customer/User ค่ำอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal
Process หรือกระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth ค่ำอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
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- ๑๑ -

แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD

ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒

ค่าควรเป็น ๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึง หน่วยงำนกำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย
ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User
ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process
กระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth

๑

๒

๓
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมิน
กำรควบคุมกำรทุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร
(คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
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- ๑๒ ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตำรำงที่ ๔ ให้นำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงที่ ๓ มำทำกำรประเมินกำรควบคุม
ควำมเสี่ ยงกำรทุ จริ ต โดยกำรวิ เครำะห์ จำกคุ ณภำพกำรจั ดกำรขององค์ กรกั บควำมเสี่ ยง
เรื่องที่ทำกำรประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่ำ ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีค่ำควำมเสี่ยง
อยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้ นตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุ กำรณ์ ที่ มี ควำมเสี่ ยงสู งสุ ดจำกกำรประเมิ นกำรควบคุ มควำมเสี่ ยง
Risk – Control Matrix Assessment ในตำรำงที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่ำควำมเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง
มำทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุ จริ ตตำมล ำดั บควำมรุนแรง (กรณีที่ หน่ วยงำนทำกำรประเมินกำรควบคุ ม
ควำมเสี่ยง ในตำรำงที่ ๔ ไม่พบว่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำ ควำมเสี่ยง
กำรทุจริ ต อยู่ในระดับ ต่ำ หรื อ ค่อนข้ำงต่ำ ให้ ทำกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงในเชิ งเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
กำรทุ จริ ต หรื อให้หน่ วยงำนพิ จำรณำท ำกำรเลือกภำรกิ จงำน หรื อกระบวนงำนหรื อกำรด ำเนิ นงำนที่ อำจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกำสเกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริต นำมำประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพิ่มเติม)
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- ๑๓ ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.......................................................................................................
ที่

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุ การณ ค์ วามเสี่ยง ที่มีค่า ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลาดั บ
ความรุ น แรงควำมเสี่ ยงที่ อยู่ ในระดั บ สู ง ค่ อนข้ ำงสู ง ปำนกลำง มาจั ด ท าแผนบริ ห าร
ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล
การป้องกันหรือแก้ไขปั ญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการป้องกัน
การทุจริต

โอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕
ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย
ที่ยังแก้ไขไม่ได้
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- ๑๔  สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /
นโยบาย / โครงการ / กิ จกรรมที่ เตรีย มไว้ แผนใช้ไ ด้ผ ล ความเสี่ ยงการทุ จริ ตลดลง
ระดับความรุนแรง < 3
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /
กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3
สีแดง

เกินกว่าการยอมรับ

สีเหลือง

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

สีเขียว

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๗ นาผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ
๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้
๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีแดง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
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- ๑๕ ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเหลือง)

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเขียว)

ความเห็นเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามขั้นตอนที่ ๗ มี สถานะความเสี่ยงการทุจ ริตอยู่ใ นระดับใด (สี) สถานะความเสี่ย ง สี เขีย ว หมายถึ ง
ความเสี่ยงระดับต่า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง

แดง
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- ๑๖ ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทาแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ
การรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙
และตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..............................
หน่วยงำนที่ประเมิน

..............................................................................................................................

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
สถานะของการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง







ยังไม่ได้ดาเนินการ
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

..................................................................................................................
...................................................................................................................
ผลการดาเนินงาน
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการคลัง

ลงชื่อ เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ ผู้รายงาน
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0 2126 5800 ต่อ 2627
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : รอบที่ 1 ภายในวันที่ ๑5 พฤษภาคม 2563
(แผนบริหารความเสีย่ งการทุจริต)
 เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สาหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
 เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สาหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กากับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กากับ)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
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เอกสารหมายเลข ๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงาน
ในกากับ ศปท.
(ระดับกรม)
๑. กรมธนารักษ์

ชื่อกระบวนงาน
การรับหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือผู้อื่น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กรมธนารักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
การจัดฝึกอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกรมธนารักษ์

๒. กรมบัญชีกลาง

การกากับดูแลฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐสาหรับการเบิกจ่ายตรง
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

การกาหนดให้มีการอนุญาต/อนุมัติ รหัสนายทะเบียน
บุคลากรภาครัฐเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง

๓. กรมศุลกากร

๔. กรมสรรพสามิต

พิธีการศุลกากรเพื่อการนาของเข้า การเพิ่มประสิทธิภาพแฟ้มบริหารความเสี่ยงเพื่อลดอัตรา
การเปิดตรวจ (Risk-Based Management on Profile)

การให้บริการประชาชนในการขอ
อนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

การนาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วย
เครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน (Drive-Through x-Ray
Scanner) มาใช้
การมีช่องทางการรับชาระรายได้ผ่านระบบการชาระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นาเงิน
ส่งคลัง
การตรวจสอบการรับเงินและนาเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับ
ผิดทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม
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หน่วยงาน
ในกากับ ศปท.
ชื่อกระบวนงาน
(ระดับกรม)
5. สานักงานเศรษฐกิจ การเสนอแนะนโยบาย และ
การคลัง
มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบ
การเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์
ทางการเงิน และการพัฒนาตลาด
ทุน
6. สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

การป้องกันการรับผลประโยชน์
ต่าง ๆ (Acceping benefits)
หรือสินบน

7. สานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

มาตรการป้องกันการรับสินบน
เพื่อป้องกันการรับผลประโยชน์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
กากับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร
ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และ
การพัฒนาตลาดทุนดาเนินการรายงานการถือครองและ
ซื้อขายหลักทรัพย์
การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน
การป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อ
ช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
การจั ด ท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563
การมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
การออกประกาศสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

การมีช่องทางรับข้อร้องเรียนเพื่อแจ้งเบาะแสหรือมีสิ่ง
ผิดปกติ และดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน
8. กรมสรรพากร
การพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้ายื่นคาขอเพื่อ
กรณีผู้ประกอบการส่งออกสินค้า จัดระดับเป็นผู้ประกอบการที่ดี
9. สานักงาน
กระบวนการคัดเลือกผู้เสนอราคา การป้องกันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการนโยบาย ในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะกรรมการมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
รัฐวิสาหกิจ
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง

กรมธนารักษ์/กระทรวงการคลัง

ชื่อกระบวนงาน

การรับหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

ผู้รับผิดชอบ

นายธงทอง เวณุจันทร์

ตาแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์

0 2618 6346

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าทีใ่ ช้อานาจหน้าที่ราชการในการรับหรือเรียกรับผลประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

ประเภทความเสี่ยง
Know Factor

UnKnow Factor
√

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น
และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง UnKnown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ UnKnown Factor
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ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

1

เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่ราชการในการรับ
หรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่น

เหลือง

ส้ม

แดง

√

ตารางที่ 2 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามตารางไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ตารางที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่
1

มาตรการป้องกัน
การทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
กรมธนารักษ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63
- จัดฝึกอบรมโครงการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ
กรมธนารักษ์

เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่
ราชการในการรับหรือ
เรียกรับผลประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

สถานะความเสี่ยง
เขียว

เหลือง

แดง

√

ตารางที่ 7 ตารางจัดระบบความเสี่ยง
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงของการทุจริต
ความเห็นเพิ่มเติม
(สถานะสีเขียว)
เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่ราชการในการรับ จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
ผู้อื่น
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ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่
1

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง
เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่ราชการ
ในการรับหรือเรียกรับผลประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

แดง
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ้านาจและต้าแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน ก้ากับดูแลฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐส้าหรับการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
กรมบัญชีกลาง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุชลธา จารินทร์
ตาแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4364

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าทีก่ รมบัญชีกลางที่มีรหัสนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
สามารถเข้าถึงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor

Unknown Factor


ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น
และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่ อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
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ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าทีก่ รมบัญชีกลางที่มีรหัส
นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
สามารถเข้าถึงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

การประเมินความเสี่ยง
โอกาสเกิด
ผลกระทบ
การทุจริต
ที่เกิดขึ้น
๒
๒

ระดับความเสี่ยงการทุจริต
(โอกาส X ผลกระทบ)
๔

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 4 ระดับ
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = 16 – 25 คะแนน
ระดับความเสี่ยงสูง (High)

= 10 – 15 คะแนน

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = 5 – 9 คะแนน
ระดับความเสี่ยงต่า (Low)

= 1 – 4 คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

๕

๔

๓
เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่มีรหัสนายทะเบียน
บุคลากรภาครัฐ
สามารถเข้าถึงข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ

๒

๑
๑

๒

๓

๔

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

๕

ตารางที่ 4 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
หน่วยงานระดับกรมบัญชีกลาง
แผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนงาน

กระบวนงานก้ากับดูแล
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ส้าหรับการเบิกจ่ายตรง
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต

เจ้าหน้าทีก่ รมบัญชีกลาง
ที่มีรหัสนายทะเบียนบุคลากร
ภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ

มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม

- ก้าหนดให้มีการอนุญาต/อนุมัติ รหัสนายทะเบียน
บุคลากรภาครัฐเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

พิธีการศุลกากรเพื่อการนาของเข้า
กรมศุลกากร / กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร กรมศุลกากร
0 2667 6236 และ 0 2667 7030
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องผลประโยชน์
ในขั้นตอนการยื่นใบขนสินค้า
2 ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่
ในการเรียกร้องผลประโยชน์ในการรับชาระค่าภาษี
3 ความเสี่ยงทีเ่ จ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่
ในการเรียกร้องผลประโยชน์จากการตรวจปล่อยสินค้า

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor




ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ไ ม่เ คยเกิ ดขึ้ น หรื อ ไม่มี ประวั ติม าก่ อน แต่มี ความเสี่ ย งจากการพยากรณ์ใ นอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ 2 ให้ น าข้ อ มู ล จากตารางที่ 1 มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ แสดงสถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของ
แต่ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ออกตามรายสี ไ ฟจราจร เขียว เหลื อง ส้ ม แดง โดยระบุส ถานะของ
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว
: ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม
: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง
: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่
ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
เหลือง
ส้ม
แดง
1 ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องผลประโยชน์

ในขั้นตอนการยื่นใบขนสินค้า
2 ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่

ในการเรียกร้องผลประโยชน์ในการรับชาระค่าภาษี
3 ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่

ในการเรียกร้องผลประโยชน์จากการตรวจปล่อยสินค้า*
หมายเหตุ * เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้นาของเข้าหรือตัวแทนออกของ
ซึ่งมีโอกาสที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าได้
ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ ย งการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ ยงการทุจริ ต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก
ที่ เ ป็ น สี ส้ ม และสี แ ดงจากตารางที่ 2 มาท าการหาค่ า ความเสี่ ย งรวม ซึ่ ง ได้ จ ากระดั บ ความจ าเป็ น ของ
การเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมี
เกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้ น เป็ น MUST หมายถึ ง มี ค วามจ าเป็ น สู ง ของการเฝ้ า ระวั ง ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ที่ ต้ อ งท าการป้ อ งกั น
ไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้ าหมาย Customer/
User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่
ในการเรียกร้องผลประโยชน์
จากการตรวจปล่อยสินค้า

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
2
2
4

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
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แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่
ในการเรียกร้องผลประโยชน์
จากการตรวจปล่อยสินค้า

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
2

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial

1

2
x
x

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User

x

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process

x

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

x

3
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ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk–Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี
: จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จั ด การไม่ ไ ด้ หรื อ ได้ เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ า ย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่
ดี
ต่า
ต่า
ต่า
ในการเรียกร้องผลประโยชน์
จากการตรวจปล่อยสินค้า
พอใช้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อ่อน
สูง
สูง
สูง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทา การประเมิ น
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เ ลื อ กเหตุก ารณ์ที่ มี ความเสี่ ย งสู งสุ ดจากการประเมิ นการควบคุม ความเสี่ ย ง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง
มาทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยง
การทุจริตอยู่ในระดับ ต่า หรือค่อนข้างต่า ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
1 ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่
1. เพิ่มประสิทธิภาพแฟ้มบริหารความเสี่ยงเพื่อลดอัตรา
ในการเรียกร้องผลประโยชน์
การเปิดตรวจ (Risk-Based Management
จากการตรวจปล่อยสินค้า
on Profile)
1.1 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่ง/ระเบียบ
ปฏิบัติของกรมศุลกากรให้เป็นไปตามหลักบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560
กลุ่มผู้รับบริการ คือ กลุ่มผู้ประกอบการนาเข้าที่ขอ
ตรวจปล่อยสินค้านอกสถานที่ด้วยวิธีการมัดลวด
1.2 พัฒนาแฟ้มบริหารความเสี่ยงในการคัดกรองและ
กาหนดการเปิดตรวจสินค้า (นาร่องในการนาเข้าพิกัด
ศุลกากร 8708 และขยายผลไปสินค้าอื่น ๆ ต่อไป
ในอนาคต) โดยให้มีอัตราการเปิดตรวจลดลงอย่างเป็น
รูปธรรม
กลุ่มผู้รับบริการ คือ กลุ่มผู้ประกอบการนาเข้าพิกัดศุลกากร
8708 และกลุ่มผู้ประกอบการนาเข้าพิกัดศุลกากรอื่น ๆ
2. นาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า
ด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน (Drive-Through
x-Ray Scanner) มาใช้
2.1 ภาพจากการเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจะถูกส่ง
ไปยังถังเก็บข้อมูลส่วนกลาง เพื่อทีห่ น่วยงานที่เกี่ยวข้อง

33

ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต
จะสามารถวิเคราะห์ภาพและตรวจสอบได้อีกทางหนึ่ง
เช่นกัน

2.2 เครื่องเอกซเรย์มรี ะบบวิเคราะห์ภาพโดยระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ซึ่งจะ
ทาให้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ลงได้
หมายเหตุ รายละเอียดโครงการเพื่อรองรับการดาเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต ข้างต้น ปรากฏ
ตามเอกสาร “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมศุลกากร”
ตารางที่ ๕ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งที่ มี ค่ า ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต จากตารางที่ ๔ ตามล าดั บ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริตต่อไป
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ชื่อกระบวนงาน

การให้บริการประชาชนในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวธีรนุช ยิ้มสว่าง

ตาแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๓๒๖๓

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง
Know Factor

ทุ จ ริ ต รั บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ขายสุ ร า ยาสู บ และไพ่
แล้วไม่นาเงินส่งคลัง แต่นาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริต
โอกาสเกิด
ผลกระทบ
การทุจริต
ที่เกิดขึ้น
๒
๓
ทุ จ ริ ต รั บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต
ขายสุรา ยาสูบและไพ่ แล้วไม่นาเงิ น
ส่งคลัง แต่นาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน

UnKnow Factor

√

ระดับความเสี่ยงการทุจริต
(โอกาส X ผลกระทบ)

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๖
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ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 4 ระดับ
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = 16 – 25 คะแนน
ระดับความเสี่ยงสูง (High)

= 10 – 15 คะแนน

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = 5 – 9 คะแนน
ระดับความเสี่ยงต่า (Low)

= 1 – 4 คะแนน

๕

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

๔
๑. มีช่องทางรับชาระรายได้ผ่านระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นาเงินส่งคลัง
๒. การตรวจสอบการรับและนาเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

๓

๓. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิด
ทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม

๒

๑
๑

๒

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

๓

๔

๕
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ตารางที่ 4 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมสรรพสามิต
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนีย มใบอนุญาต
๑. มีช่องทางการรับชาระรายได้ผ่านระบบการชาระเงิน แบบ
ขายสุรา ยาสูบและไพ่ แล้วไม่นาเงิน อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นาเงินส่งคลัง
ส่งคลัง แต่นาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒. มี ก ารตรวจสอบการรั บ เงิ น และน าเงิ น ส่ ง คลั ง ผ่ า นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
๓. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิด
ทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม
หมายเหตุ : รอบที่ 1 ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม 256๓
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เอกสารแนบ 1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ชื่อกระบวนงาน การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครอง
ผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพนารัตน์ พรายเมฆ
ตาแหน่ง

เศรษฐกรชานาญการ

โทรศัพท์

02-2739020 ต่อ 3358

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง
Unknown
Known Factor
Factor

1. เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นกลางจากการทา
ประชาพิจารณ์เพื่อออกมาตรการนโยบาย

√

2.แต่งตั้งคณะทางานจากผู้ที่ไม่เป็นกลางหรือแต่งตั้งคณะทางาน
จากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทางมิชอบในการออกนโยบาย

√

3. เสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติสูงสุด

√

4. ใช้อานาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการที่ตนเอง/
กิจการ/หุ้นส่วน ได้รับประโยชน์

√

5. เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาการเสนอแนะมาตรการ/นโยบาย
ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์)

√
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คาอธิบาย: ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
1
2
3
4
5

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นกลางจาก
การทาประชาพิจารณ์เพื่อออกมาตรการนโยบาย
แต่งตั้งคณะทางานจากผู้ที่ไม่เป็นกลางหรือแต่งตั้ง
คณะทางานจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทาง
มิชอบในการออกนโยบาย
เสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติสูงสุด
ใช้อานาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ
ที่ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน ได้รับประโยชน์
เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาการเสนอแนะมาตรการ/
นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/
หลักทรัพย์)

เขียว


เหลือง

ส้ม

แดง






คาอธิบาย: ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน
ตามปกติควบคุมดูแลได้
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ที่
1

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาการเสนอแนะ
มาตรการ/นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้
ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์)

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3 2 1
2

ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยง
ของผลกระทบ
รวม
3 2 1
จาเป็น X รุนแรง
3
6

คาอธิบาย: ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการ
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาการ
ดี
ต่า
ต่า
ต่า
เสนอแนะมาตรการ/นโยบาย
พอใช้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์

(ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์)
อ่อน
สูง
สูง
สูง
คาอธิบาย: ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไป
บริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
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ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครอง
ผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน
ที่
1

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาข้อมูลการเสนอแนะ
มาตรการ/นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์
ก่อนการประกาศใช้นโยบาย เช่น ซื้อขายสินค้า
หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะ
มาตรการ/นโยบาย

มาตรการป้องกันการทุจริต
1. กากับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร
ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และ
การพัฒนาตลาดทุนดาเนินการรายงานการถือครองและ
ซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันการนาข้อมูล
การเสนอแนะมาตรการ/นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้
ประโยชน์
2. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเพื่อแจ้งเบาะแสหรือมีสิ่ง
ผิดปกติ และดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

คาอธิบาย: ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลาดับ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ต่อไป
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ้านาจและต้าแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง

ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ชื่อกระบวนงาน การป้องกันการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceping benefits) หรือสินบน
ผู้รับผิดชอบ

เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ

ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 021265800 ต่อ 2627

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
- เจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้น
ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
- การทุจริตโครงการ/ระบบงาน/งาน ของกระทรวงการคลัง

ประเภทความเสี่ยง
Know Factor

Unknown Factor



ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น
และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Know Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknow Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ Unknown Factor
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ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริต
โอกาสเกิด ผลกระทบ
การทุจริต ที่เกิดขึ้น
- เจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วย
3
4
ให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
- การทุจริตโครงการ/ระบบงาน/งาน ของ
3
4
กระทรวงการคลัง

ระดับความเสี่ยงการทุจริต
(โอกาส X ผลกระทบ)
12
12

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 4 ระดับ
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)

= 16 – 25 คะแนน

ระดับความเสี่ยงสูง (High )

= 10 – 15 คะแนน

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)

= 5 – 9 คะแนน

ระดับความเสี่ยงต่า (Low)

= 1 – 4 คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

๕
การทุจริตโครงการ/
ระบบงาน/งาน ของ
กระทรวงการคลัง

๔

เจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญจาก
บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคล
นั้นได้รับผลประโยชน์จาก
องค์กร

๓

๒

๑
๑

๒

๓

๔

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

๕

43

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

- เจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญจาก
บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้น
ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
- การทุจริตโครงการ/
ระบบงาน/งาน ของ
กระทรวงการคลัง

ดี
พอใช้
อ่อน

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า้
ต่า้
ต่า้

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

สูง

สูง

คาอธิบาย: ตารางที่ ๔ ให้น้าค่าความเสี่ยงรวม (จ้าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท้าการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ท้าการประเมิน (ดี/
พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น้าไปบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
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ตารางที่ 5 แบบรายการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
หน่วยงานระดับกรม สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต

การป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐรับ
ของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้
บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จาก
องค์กร

- ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีประกาศเรื่อง งดรับของขวัญ (No Gift
Policy) เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส้านักงานปลัด
กระทรวงการคลังทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ
ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มา
ติดต่อส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระท้าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน้าไปสู่
การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ผู้ตรวจสอบกระทรวงการคลังจัดท้าแผนและการตรวจสอบประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
 ทุกส่ ว นราชการในสั งกัดกระทรวงการคลัง การด้าเนินการ
ตามหลังเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการ
น้า เงิ น ส่ ง คลั ง ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (KTB Corporate
Online)
 การปฏิบัติตามแนวนโยบาย แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลังการด้าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
 กรมบัญชีกลาง โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
 กรมสรรพสามิต ความคุ้มค่าของการใช้ระบบงานสารสนเทศของ
ส่วนราชการ
 กรมสรรพากร โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดท้าและน้าส่ง
ข้อมูลใบก้ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การช้าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e - Payment)

การจัดท้าแผนการตรวจสอบ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ ผ่าน
ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
 ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการคลัง
 ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ส้านักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 ทางอีเมล์ acoc.mof@gmail.com
 ทางเว็บไซต์ www.mof.go.th หัวข้อการร้องเรียนการทุจริต
 โทรศัพท์ 02 126 5800 ต่อ 2627, 2567, 2632, 2559
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ้านาจและต้าแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง

ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ / กระทรวงการคลัง

ชื่อกระบวนงาน มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการรับผลประโยชน์
ผู้รับผิดชอบ
ตาแหน่ง

น์

นางสาวเบญจวรรณ มีไชย
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ

โทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5124 ภ

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
- เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการ
เรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต

ประเภทความเสี่ยง
Know Factor

Unknown Factor


ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น
และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Know Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknow Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ Unknown Factor
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ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
โอกาสเกิด ผลกระทบ
การทุจริต ที่เกิดขึ้น

ความเสี่ยงการทุจริต
- เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนจากหน่วยงานหรือบุคคล
อื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือ
เอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต

2

ระดับความเสี่ยงการทุจริต
(โอกาส X ผลกระทบ)

1

2

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 4 ระดับ
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)

= 16 – 25 คะแนน

ระดับความเสี่ยงสูง (High )

= 10 – 15 คะแนน

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium)

= 5 – 9 คะแนน

ระดับความเสี่ยงต่า (Low)

= 1 – 4 คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

๕

๔

๓

๒
เจ้าหน้าที่รัฐ
รับของขวัญจากหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการ
เรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือ
เอื้อประโยชน์จากองค์กร
ในอนาคต (การรับสินบน)

๑
๑

๒

๓

๔

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

๕
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

- เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนจาก
หน่วยงานหรือบุคคลอื่น
ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้
ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์
จากองค์กรในอนาคต

ดี
พอใช้
อ่อน

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า้
ต่า้
ต่า้

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

สูง

สูง

คาอธิบาย: ตารางที่ ๔ ให้น้าค่าความเสี่ยงรวม (จ้าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท้าการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ท้าการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น้าไปบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ตารางที่ 5 แบบรายการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
หน่วยงานระดับกรม สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต

- เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนจาก
หน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมี
การเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือ
เอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต

- ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ออกประกาศส้านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2562 เพื่อให้สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มี
กลไก หรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านช่อง
ทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้
 ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 ทางเว็บไซต์ www.pdmo.go.th หัวข้อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน”
 โทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5705, 5102
 โทรสาร 0 2273 9147
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ส้านักนายกรัฐมนตรี
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ้านาจและต้าแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ชื่อกระบวนงาน

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการส่งออกสินค้า

ผู้รับผิดชอบ นายณัฐชัย มากด้า
ตาแหน่ง

นิติกรช้านาญการ

โทรศัพท์

0 2272 9527

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการพิจารณาและอนุมัติ
ให้ได้เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวดเร็ว

ประเภทความเสี่ยง
Know Factor

UnKnow Factor



ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น
และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง UnKnown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ UnKnown Factor
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ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงการทุจริต
โอกาสเกิด
ผลกระทบ
การทุจริต
ที่เกิดขึ้น
ในการพิจารณาคืนเงินภาษี เจ้าหน้าที่
อาจประวิงเวลาหรือขอเอกสารเพิ่มเติม
2
5
เกินความจ้าเป็น แล้วยื่นข้อเสนอเพื่อ
เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ
หากต้องการได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็ว

ระดับความเสี่ยงการทุจริต
(โอกาส X ผลกระทบ)
10

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 4 ระดับ
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = 16 – 25 คะแนน
ระดับความเสี่ยงสูง (High)

= 10 – 15 คะแนน

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = 5 – 9 คะแนน
ระดับความเสี่ยงต่า (Low)

= 1 – 4 คะแนน

1 โครงการ

๕

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

๔

๓

๒

๑

๑

๒

๓

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

๔

๕
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ตารางที่ 4 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับกรม......สรรพากร........
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ในการพิจารณาคืนเงินภาษีเจ้าหน้าที่
อาจประวิ ง เว ลาหรื อ ขอเอกสาร
เพิ่ ม เติ ม เกิ น ความจ้ า เป็ น แล้ ว ยื่ น
ข้ อ เ ส น อ เ พื่ อ เ รี ย ก รั บ เ งิ น จ า ก
ผู้ ป ระกอบการหากต้ อ งการได้ รั บ
เงินคืนภาษีรวดเร็ว

รณรงค์ให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้ายื่นคาขอเพื่อจัดระดับเป็น
ผู้ประกอบการทีด่ ี
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. รณรงค์ / ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกสิ น ค้ า ยื่ น ค้ า ขอเป็ น
ผู้ประกอบการส่งออกที่ดีหรือผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน ซึ่งจะได้รับเงิน
คืน ภาษีมู ลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน หรือ 30 วัน ตามล้า ดับ เพื่อหลี กเลี่ย ง
การอาศัยโอกาสของเจ้าหน้าที่ในการเรียกรับเงิน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานระดับปฏิบัติให้มีความสะดวก
ในการสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการส่งออก ให้มายื่นค้าขอเป็นผู้ประกอบการ
ส่ ง ออกที่ ดี ห รื อ ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกขึ้ น ทะเบี ย น โดยการส่ ง รายชื่ อ
ผู้ประกอบการที่ มีคุณ สมบั ติเบื้ องต้น ไปยั งหน่วยงานระดั บ ปฏิบัติ งานด้า น
คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมก้าชับให้ประชาสัมพันธ์ถึงตัวผู้ประกอบการ ให้ทราบ
ถึง ประโยชน์ ใ นการยื่ น ค้า ขอจั ด ระดั บ เป็ น ผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกที่ ดี หรื อ
ผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

หมายเหตุ : รอบที่ 1 ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม 2563
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กระบวนงาน กระบวนการคัดเลือกผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน
ตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์

๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ ต่อ ๓๑๒๐

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กรณีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา

ประเภทความเสี่ยง
UnKnown
Known Factor
Factor
✓

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น
และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง UnKnown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ UnKnown Factor
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ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
โอกาสเกิด
ผลกระทบ
(โอกาส X ผลกระทบ)
การทุจริต
ที่เกิดขึ้น
กรณีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
น้อยที่สุด = 1 น้อยที่สุด = 1 (นำคะแนนใส่ในตารางเมทริกส์
จัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง น้อย
= 2 น้อย
= 2 ระดับความเสีย่ ง)
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ปานกลาง = 3 ปานกลาง = 3 (Risk level matrix)
มาก
= 4 มาก
=4
มากที่สุด = 5 มากที่สุด = 5
ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 4 ระดับ
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = 16 – 25 คะแนน
ระดับความเสี่ยงสูง (High)

= 10 – 15 คะแนน

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = 5 – 9 คะแนน
ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low)

= 1 – 4 คะแนน
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ตารางที่ 4 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
กรณีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับกรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
สำหรับความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับกรณี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง โดยเฉพาะกรรมการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เสนอราคา
สามารถจัดการความเสี่ยงได้โดยการตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาของกรรมการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โดยดำเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ก ำหนด
ในมาตรการเสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของสำนั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ : รอบที่ 1 ภายในวันที่ ๑5 มีนาคม 256๓

๕
กรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างมีส่วน
เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

๔

๓

๒

๑

๑

๒

๓

๔

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

๕
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ตารางที่ 5 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
สถานะการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับกรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
การตรวจสอบความมีสว่ นเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ยังไม่ได้ดำเนินการ
√ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
มีการดำเนินการตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้บุคลากรภายใน สคร. ถือปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่ปรากฏ
ว่ามีผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนว่ากรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสีย
กับผู้เสนอราคา

หมายเหตุ : รอบที่ 2 ภายในวันที่ ๑5 กรกฎาคม 256๓
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หน่วยงาน
ในกากับ ศปท.
(ระดับรัฐวิสาหกิจ)
1. การยาสูบแห่ง
ประเทศไทย

ชื่อกระบวนงาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตใน
ภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.)

การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2. ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

การบริหารจัดการป้องกันการทุจริต
ภายในธนาคาร

การกากับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติ โดยมีกลไก
การถ่วงดุลและมีการควบคุม กากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีรองรับรายการธุรกรรมต้องสงสัยที่ส่อไป
ในทางทุจริตภายใน (Internal Fraud) / รายการธุรกรรมต้อง
สงสัยภายนอก (External Fraud)

3. กองทุนการออม
แห่งชาติ

งานธรรมาภิบาลและงานบริหารงาน
กองทุน

การจัดทา/ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
การคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การรายงานตามแบบฟอร์มการถือครองหลักทรัพย์ของ
พนักงาน กอช.
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หน่วยงาน
ในกากับ ศปท.
(ระดับรัฐวิสาหกิจ)
4. ธนาคารออมสิน

5. บมจ.
ธนาคารกรุงไทย

ชื่อกระบวนงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ การ
ประเมินราคาหรือการทบทวน
ราคาหลักประกัน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การให้สินเชื่อ หรือก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง กิจการที่มีผลประโยชน์
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของ
ธนาคาร
การประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ
คอร์รัปชั่น(Anti Bribery and Corruption Policy)
โครงการกรุงไทยคุณธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
หน่วยงานและพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิดผ่าน
ยุทธศาสตร์ 3 ป. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปรับเปลี่ยน)
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เอกสำรแนบ 1

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ด้ำน (เลือกกำรประเมิน 1 ด้ำน)
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงำน/กระทรวง การยาสูบแห่งประเทศไทย
ชื่อกระบวนงำน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.)
ผู้รับผิดชอบ นายวิญญู เกียรติวัฒน์
ตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ หัวหน้าคณะทางานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
02-2022468
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กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
และรำยงำนแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
จากคู่มื อวิเคราะห์ ประเมิ นความเสี่ ยงการทุ จริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ
2563 ได้พิจ ารณาคัดเลือกปัจ จัย เสี่ยง “ความไม่โปร่งใสและส่ อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อานาจ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ซึ่งมีระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” ซึ่งจะนามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตต่อไป
2.1 กำรระบุควำมเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน
ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ที่เ กี่ยวข้องกับการพิ จารณาอนุมั ติ อนุญาต (เฉพาะหน่ว ยงานที่มี ภารกิ จ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
ชื่อกระบวนงำน : แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐวิสำหกิจ (ยสท.)
ตำรำงระบุควำมเสี่ยง
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้
อานาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
โดยเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงอำจเลือกปฏิบัติเฉพำะกับคู่
ค้ำหรือผู้เสนอรำคำที่มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน

ประเภทควำมเสี่ยง
Know Factor
Unknow Factor

√

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูง
ทีจ่ ะเกิดซ้า หรือมีประวัติ มีตานานอยู่แล้ว
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/พฤติกรรม
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)
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2.2 กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
สถำนะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถำนะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถำนะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถำนะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตำรำงแสดงสถำนควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ้าง และใช้อานาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

เหลือง

ส้ม

แดง

√

2.3 กำรประเมินค่ำควำมเสี่ยงรวม
2.3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไม่สูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
2.3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง กิจกรรมหรือขั้ นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน
รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ระดับ 2 หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User
ระดับ 1 หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อการะบวนงานภายใน
Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth
ตำรำงประเมินค่ำควำมเสี่ยงรวม SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง 2 มิติ
โอกาส/ความเสี่ยงการ ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรงของ
ทุจริต
ของการเฝ้าระวัง
ผลกระทบ
ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตใน
3
2
การจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อานาจ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น x รุนแรง
6
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ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสีย่ งการทุจริตในปัจจุบัน
ดี

พอใช้

อ่อน

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม
คาอธิบาย
ความเสีย่ งการทุจริตในปัจจุบัน
3
การควบคุมมีความเข้มแข็งและดาเนินไปได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่
สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการ
ทุจริตได้
5 หรือ 6
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่
ทาให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี
นัยสาคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่า
จะสามารถลดความเสีย่ งการทุจริตได้
7 หรือ 8 หรือ 9
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจาก
มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การ
ควบคุมไม่ทาให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะ
สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
ความไม่โปร่งใสและส่อ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
และใช้อานาจแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ

ประสิทธิภำพกำร
ควบคุม
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต

พอใช้ (6)

ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

√

ผลกำรวิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยง
กระบวนงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.) เรื่อง ความไม่โปร่งใสและ
ส่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อานาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก
ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน ผลการวิเคราะห์ดังนี้
1. มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
2. ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทาให้เกิดผล
เสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการ
ทุจริตได้
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและลดความเสี่ยงการทุจริต ควรจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
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2.4 กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมำณ
2563
ความเสีย่ งด้าน

กระบวนงาน

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต
ความเสีย่ งการ แผนปฏิบัติการ
ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตใน
ทุจริตในความ ป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อานาจ
โปร่งใสของการ ในภาครัฐวิสาหกิจ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดย
ใช้อานาจและ (ยสท.)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือก
ตาแหน่งหน้าที่
ปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอ
ราคาที่มีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องกัน

มาตรการป้องกัน ระยะเวลา
การทุจริต
ดาเนินการ
จัดทามาตรการ
ปีงบฯ
ส่งเสริมความ
2563
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัด
จ้างทุกส่วน
งาน
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เอกสารแนบ 1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชื่อกระบวนงาน การบริหารจัดการป้องกันการทุจริตภายในธนาคาร
ผู้รับผิดชอบ นายอัครเดช ภาพน้า
ตาแหน่ง

ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันการทุจริต

โทรศัพท์

02-2022468

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง
Known Factor Unknown Factor
√

1. บุคลากรภายในธนาคารปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มีเจตนา
กระทาการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นเป็นใจกับ
บุคคลภายนอกที่ประสงค์รา้ ยต่อธนาคาร สร้างความเสียหายในด้านตัวเงิน ส่งผล
กระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อธนาคารและชื่อเสียงของธนาคารในภาพรวม
2.กระบวนการปฏิบตั ิงานทีไ่ ม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานกากับควบคุม
√
รวมถึงการกาหนดจุดควบคุมไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap)เกิดความเสี่ยงที่
บุคลากรภายในทาการทุจริตสร้างเสียหายต่อธนาคารทัง้ ในรูปตัวเงิน เช่น การถูก
เปรียบเทียบปรับหรือการถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
3. ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอกที่ไม่ประสงค์ดีตอ่ ธนาคาร ตลอดจน
√
การแข่งขันด้าน Digital Service หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่พร้อมใช้งาน
ขาดการควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การรักษาความปลอดภัยทีร่ ัดกุมเพียงพอ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกใช้เป็นช่องทางทา
การทุจริต ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญที่จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบงาน นา
ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไปใช้เพื่อประสงค์เชิงการค้า ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อ
และชื่อเสียงของธนาคาร
คาอธิบาย: ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known Factor

63

- ความเสี่ยงทีไ่ ม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้
ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
1

2

3

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากรภายในธนาคารปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มีเจตนา
กระทาการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็น
เป็นใจกับบุคคลภายนอกที่ประสงค์ร้ายต่อธนาคาร สร้างความเสียหายใน
ด้านตัวเงิน ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อธนาคารและ
ชื่อเสียงของธนาคารในภาพรวม
กระบวนการปฏิบัติงานทีไ่ ม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานกากับ
ควบคุม รวมถึงการกาหนดจุดควบคุมไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่
(Gap)เกิดความเสี่ยงที่บุคลากรภายในทาการทุจริตสร้างเสียหายต่อธนาคาร
ทั้งในรูปตัวเงิน เช่น การถูกเปรียบเทียบปรับหรือการถูกฟ้องร้องจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอกที่ไม่ประสงค์ดีต่อธนาคาร
ตลอดจนการแข่งขันด้าน Digital Service หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่พร้อมใช้งานขาดการควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การรักษาความ
ปลอดภัยที่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกใช้เป็นช่องทางทาการทุจริต ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สาคัญที่จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบงาน นาข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไปใช้เพื่อ
ประสงค์เชิงการค้า ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อและชื่อเสียงของธนาคาร

เขียว

เหลือง


ส้ม

แดง





คาอธิบาย: ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
 สถานะสีสม้ : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผเู้ กี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสีย่ งระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่
สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

บุคลากรภายในธนาคารปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ มีเจตนากระทาการที่ส่อไป
ในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือร่วมรู้
เห็นเป็นใจกับบุคคลภายนอกทีป่ ระสงค์ร้ายต่อ
ธนาคาร สร้างความเสียหายในด้านตัวเงิน ส่งผล
กระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร
และชื่อเสียงของธนาคารในภาพรวม
กระบวนการปฏิบัติงานทีไ่ ม่เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานกากับควบคุม รวมถึงการ
กาหนดจุดควบคุมไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่
(Gap)เกิดความเสี่ยงที่บุคลากรภายในทาการ
ทุจริตสร้างเสียหายต่อธนาคารทั้งในรูปตัวเงิน
เช่น การถูกเปรียบเทียบปรับหรือการถูกฟ้องร้อง
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร
ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอกที่ไม่
ประสงค์ดีต่อธนาคาร ตลอดจนการแข่งขันด้าน
Digital Service หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่พร้อมใช้งานขาดการควบคุมการเข้าถึง
ระบบงาน การรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม
เพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากบุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอกใช้เป็นช่องทางทาการ
ทุจริต ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญที่
จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบงาน นาข้อมูลที่จัดเก็บ
ในระบบไปใช้เพื่อประสงค์เชิงการค้า ส่งผล
กระทบต่อความน่าเชื่อและชื่อเสียงของธนาคาร

2

3

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3 2 1
2

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
3 2 1
2

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

2

2

4

2

2

4

4

คาอธิบาย: ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับ
ความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1. บุคลากรภายในธนาคารปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับ มีเจตนากระทาการที่ส่อ
ไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ร่วมรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลภายนอกที่ประสงค์
ร้ายต่อธนาคาร สร้างความเสียหายในด้านตัว
เงิน ส่งผลกระทบต่อความน่าเชือ่ ถือที่ลูกค้ามีต่อ
ธนาคารและชื่อเสียงของธนาคารในภาพรวม

คุณภาพ
การ
จัดการ
ดี
พอใช้
อ่อน

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูง
สูง
สูง

2.กระบวนการปฏิบตั ิงานทีไ่ ม่เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานกากับควบคุม รวมถึงการ
กาหนดจุดควบคุมไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่
(Gap)เกิดความเสี่ยงที่บุคลากรภายในทาการ
ทุจริตสร้างเสียหายต่อธนาคารทั้งในรูปตัวเงิน
เช่น การถูกเปรียบเทียบปรับหรือการถูก
ฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมายส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร

ดี
พอใช้

ต่า
ปานกลาง

อ่อน

สูง

3.ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอกที่
ไม่ประสงค์ดีต่อธนาคาร ตลอดจนการแข่งขัน
ด้าน Digital Service หากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาดการควบคุมการ
เข้าถึงระบบงาน การรักษาความปลอดภัยที่
รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกใช้เป็น
ช่องทางทาการทุจริต ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสาคัญที่จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบงาน นา
ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไปใช้เพื่อประสงค์เชิง
การค้า ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อและ
ชื่อเสียงของธนาคาร

ดี
พอใช้

ต่า
ปานกลาง

อ่อน

สูง

ต่า
ปานกลาง

สูง

ต่า
ปานกลาง

ต่า
ปานกลาง

สูง

ต่า
ปานกลาง

สูง

สูง

คาอธิบาย: ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อ
ประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการความเสีย่ ง ตามความรุนแรงของ
ความเสี่ยง
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ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ที่
1

2.

3.

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากรภายในธนาคารปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ มีเจตนากระทาการที่ส่อไปในทาง
ทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นเป็น
ใจกับบุคคลภายนอกที่ประสงค์ร้ายต่อธนาคาร
สร้างความเสียหายในด้านตัวเงิน ส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อธนาคารและชื่อเสียง
ของธนาคารในภาพรวม
กระบวนการปฏิบัติงานทีไ่ ม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ของหน่วยงานกากับควบคุม รวมถึงการกาหนดจุด
ควบคุมไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่(Gap)เกิด
ความเสี่ยงทีบ่ ุคลากรภายในทาการทุจริตสร้าง
เสียหายต่อธนาคารทั้งในรูปตัวเงิน เช่น การถูก
เปรียบเทียบปรับหรือการถูกฟ้องร้องจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของธนาคาร
ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอกที่ไม่
ประสงค์ดีต่อธนาคาร ตลอดจนการแข่งขันด้าน
Digital Service หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่พร้อมใช้งานขาดการควบคุมการเข้าถึงระบบงาน
การรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกใช้เป็นช่องทางทาการทุจริต ในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญที่จัดเก็บใน
ฐานข้อมูลระบบงาน นาข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในระบบไป
ใช้เพื่อประสงค์เชิงการค้า ส่งผลกระทบต่อความน่า
เชื่อและชื่อเสียงของธนาคาร

มาตรการป้องกันการทุจริต
1.กากับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติ โดยมีกลไก
การถ่วงดุลและมีการควบคุม กากับ ตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการ 3 Lines of Defense ทั่ว
ทั้งองค์กร

2. มีการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับรายการธุรกรรมต้องสงสัยที่
ส่อไปในทางทุจริตภายใน (Internal Fraud) / รายการ
ธุรกรรมต้องสงสัยภายนอก (External Fraud)ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายด้านตัวเงินหรือชื่อเสียงของธนาคาร

คาอธิบาย: ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลาดับ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ต่อไป

เอกสารแนบ 1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง กองทุนการออมแห่งชาติ
ชื่อกระบวนงาน งานธรรมาภิบาลและงานบริหารงานกองทุน
ผู้รับผิดชอบ นายอากาศ มีวุฒิสม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทรศัพท์
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ. 2563
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน งานธรรมาภิบาลและงานบริหารงานกองทุน
ตารางที่ ๑. ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
(เคยเกิดขึ้นแล้ว)
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
1. พนักงาน กอช. บางส่วน อาจไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน
2. การคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

3. การสอบทานการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน กอช.

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามรายสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน
ตามปกติ ควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร
มีหลายขัน้ ตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่
สามารถตรวจสอบได้ ชัดเจน ไม่สามารถ กากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1. พนักงาน กอช. บางส่วน อาจไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน
2. การคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
3. การสอบทานการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน กอช.

เขียว

เหลือง


ส้ม

แดง




เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย
ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย
ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
1. พนักงาน กอช. บางส่วน อาจไม่ได้ปฏิบัติตาม
2
3
6
หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ตาม
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน
2. การคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2
3
6
3. การสอบทานการถือครองหลักทรัพย์ของ
พนักงาน กอช.

๒

2

4
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ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1. พนักงาน กอช. บางส่วน อาจไม่ได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 อย่างครบถ้วน
2. การคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
3. การสอบทานการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน
กอช.

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
3

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1. พนักงาน กอช. บางส่วน อาจไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน
2. การคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
3. การสอบทานการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน กอช.

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD

๓
3

๑

2

๓





การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงสมาชิก กอช. /องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มี
รายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงสมาชิก กอช. /องค์กร แต่ยอมรับได้
มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มี ผลกระทบถึงสมาชิก กอช.
องค์กร และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
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ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า ระดับปานกลาง
ระดับสูง
1. พนักงาน กอช. บางส่วน อาจไม่ได้ปฏิบัติตาม พอใช้

หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ตาม
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน
2. การคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขาย
พอใช้

หลักทรัพย์
3. การสอบทานการถือครองหลักทรัพย์ของ
พอใช้

พนักงาน กอช.
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
1. พนักงาน กอช. บางส่วน อาจไม่ได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ตาม
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน

มาตรการป้องกันการทุจริต

1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จัดทา/ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งเวียนให้พนักงาน กอช. ทราบ
1.2 พนักงาน กอช. สามารถ Download แบบฟอร์ม ได้ใน
ระบบ Intranet
1.3 กาชับให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. การคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2.1 การคัดเลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะมีการ
ทบทวนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
3. การสอบทานการถือครองหลักทรัพย์ของพนักงาน 3.1 ให้พนักงาน กอช. รายงานตามแบบฟอร์มการถือครอง
กอช.
หลักทรัพย์
3.2 กอช. ตรวจสอบกับทุกบริษัทหลักทรัพย์
หมายเหตุ: ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ ยง ที่มีค่าความเสี่ ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ต่อไป
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เอกสารแนบ 1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ้านาจและต้าแหน่งหน้าที่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ธนาคารออมสิน
ชื่อกระบวนงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู้รับผิดชอบ นางภัชราพรณ์ ศรีดุษฎี
ตาแหน่ง รองผู้อ้านวยการฝ่ายก้ากับการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 0 2614 9595

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง
Unknown
Known Factor
Factor

1.การให้สินเชื่อ หรือก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

√

2.การจัดซื้อจัดจ้าง

√

3. การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ของธนาคาร

√

คาอธิบาย: ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
1
2
3

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การให้สินเชื่อ หรือก่อภาระผูกพันแก่กรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ของธนาคาร

เขียว

เหลือง


ส้ม

แดง




คาอธิบาย: ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่้า
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน
ตามปกติควบคุมดูแลได้
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ้านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก้ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่้าเสมอ
ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ที่
1
2
3

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การให้สินเชื่อ หรือก่อภาระผูกพันแก่
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กิจการที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ของธนาคาร

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3 2 1
2

ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยง
ของผลกระทบ
รวม
3 2 1
จาเป็น X รุนแรง
3
6

2

3

6

2

3

6

คาอธิบาย: ตารางที่ ๓ น้าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจ้าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการ
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
การให้สินเชื่อ หรือก่อภาระ
ดี
ต่า้
ต่า้
ต่า้
ผูกพันแก่กรรมการ ผู้บริหาร

ระดับสูง กิจการที่มี
พอใช้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
อ่อน
สูง
สูง
สูง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดี
ต่า้
ต่า้
ต่า้

พอใช้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
อ่อน
สูง
สูง
สูง
การใช้ข้อมูลภายในจากการ
ดี
ต่า้
ต่า้
ต่า้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของ

ธนาคาร
พอใช้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
อ่อน
สูง
สูง
สูง
คาอธิบาย: ตารางที่ ๔ ให้น้าค่าความเสี่ยงรวม (จ้าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท้าการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ท้าการ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น้าไป
บริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ธนาคารออมสิน
ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ชื่อกระบวนงาน
๑. การให้สินเชื่อ หรือก่อภาระผูกพันแก่
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง กิจการที่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ชื่อกระบวนงาน
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ชื่อกระบวนงาน
๓. การใช้ข้อมูลภายในจากการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร

 ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๕๘๒ ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีวัตถุประสงค์ ให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร
ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสม
 ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๑๐ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธนาคารออมสิน เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
 ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๖๕๐ ว่าด้วยนโยบายสินเชื่อธุรกิจ เพื่อให้
กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สินเชื่อ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัตติ ามนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
โดยไม่มีข้อยกเว้น
 จัดท้ากระบวนการในการให้สินเชื่อที่ชัดเจน จัดให้มีการแสดงข้อมูลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการขอสินเชื่อจากธนาคาร
 จัดท้าระบบงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (PCOI) เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ขอสินเชื่อ
 พัฒนาระบบ LOR ในส่วนของการตรวจสอบข้อมูล White List
ให้แสดงรายละเอียดข้อมูลความสัมพันธ์ของลูกค้า เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ประกอบการอนุมัติการให้สินเชื่อ
 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการก้ากับดูแล เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
และเป็นธรรม
 ก้าหนดให้ผู้เข้าท้าสัญญากับธนาคารให้ค้ามั่นยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้ หรือรับสินบน หากมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามค้ามั่น ยินดีให้ธนาคารบอกเลิกสัญญา โดยให้สัญญา
มีผลสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามค้ามั่น
 ก้าหนดกระบวนการควบคุมให้พนักงานพัสดุด้าเนินการจัดท้าแบบการตรวจสอบ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบการตรวจสอบ
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในทุกงาน/โครงการ
 ก้ากับดูแลและควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการธนาคารออมสิน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูล
ภายใน
 จัดท้าบัญชี Watch List (WL) และ Restricted List (RL) และจ้ากัดบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับทราบข้อมูล โดยจะติดตามควบคุมการท้าธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ชื่อกระบวนงาน กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ การประเมินราคาหรือการทบทวนราคาหลักประกัน
ผู้รับผิดชอบ นางอัจฉริยา บุญรัตน์
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย
โทรศัพท์
02-345-1897

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 - พนักงานธนาคารเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เสนอ/เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อชักชวน
ให้ใช้สินเชื่อกับธนาคาร โดยอนุมตั ิด้วยการละเว้นหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์ทีเอื้อต่อ
ผลประโยชน์นั้นๆ
- เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาอนุมัตสิ ินเชื่อ ให้มีความสะดวก และได้วงเงินสูง
- ใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน
2 - ประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสินเชื่อ หรือทบทวนหลักประกันสินเชื่อ ไม่ตรงตาม
สภาพหรือมูลค่าที่แท้จริง
3 พนักงานเรียกรับค่าอานวยความสะดวกหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ลกู ค้า เพื่อเร่งกระบวนการ
ให้รวดเร็วขึ้น
4 พนักงานที่ไปติดต่อเรื่องการบังคับคดีลูกหนีเ้ พื่อขายทอดตลาด สมรูร้ ่วมคิดกันกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในการให้ข้อมูลราคาประเมิน NPA ของธนาคารแก่พรรคพวกของตนเอง
5 การใช้ข้อมูลภายในไปเปิดเผยให้กบั บุคคลภายนอก ทาให้ธนาคารเสียผลประโยชน์
6 สาขาเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆกับทางหน่วยงาน/ลูกค้า ภายในพืน้ ที่ขอความร่วมมือให้
ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางหน่วยงานจัดขึ้น เพื่อหวังผลผลประโยชน์ต่างตอบแทน เช่น การขอ
ยอดเงินฝาก การสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เป็นต้น
7 พนักงานอนุมัติซื้ออุปกรณ์สานักงานกับร้านค้าที่ให้ค่าตอบแทนพนักงาน แทนที่จะเป็นส่วนลด
ในการซื้อ

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor Unknown Factor










คาอธิบาย: ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสีย่ งการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตทีม่ ีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควร
อธิบายพฤติการณ์ความเสีย่ งให้ละเอียด ชัดเจน มากทีส่ ุด

77

-

ความเสีย่ งที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known Factor
ความเสีย่ งที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มปี ระวัติมาก่อน แต่มีความเสีย่ งจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย
 ในช่อง Unknown Factor
หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

- พนักงานธนาคารเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เสนอ/เรียกรับ
ผลประโยชน์ เพื่อชักชวนให้ใช้สินเชื่อกับธนาคาร โดยอนุมตั ิด้วยการละ
เว้นหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์ทเี อื้อต่อผลประโยชน์นั้นๆ
- เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ให้มีความสะดวก
และได้วงเงินสูง
- ใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเมินทรัพย์สินทีเ่ ป็นหลักประกันสินเชื่อ หรือทบทวนหลักประกันสินเชื่อ
ไม่ตรงตามสภาพหรือมูลค่าที่แท้จริง
พนักงานเรียกรับค่าอานวยความสะดวกหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ลกู ค้า
เพื่อเร่งกระบวนการให้รวดเร็วขึ้น
พนักงานที่ไปติดต่อเรื่องการบังคับคดีลูกหนีเ้ พื่อขายทอดตลาด สมรูร้ ่วมคิด
กันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการให้ขอ้ มูลราคาประเมิน NPA ของธนาคารแก่
พรรคพวกของตนเอง
การใช้ข้อมูลภายในไปเปิดเผยให้กบั บุคคลภายนอก ทาให้ธนาคารเสีย
ผลประโยชน์
สาขาเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆกับทางหน่วยงาน/ลูกค้า ภายในพืน้ ที่
ขอความร่วมมือให้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางหน่วยงานจัดขึ้น เพื่อหวังผล
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน เช่น การขอยอดเงินฝาก การสมัครใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เป็นต้น
พนักงานอนุมัติซื้ออุปกรณ์สานักงานกับร้านค้าที่ให้ค่าตอบแทนพนักงาน
แทนที่จะเป็นส่วนลดในการซื้อ

2
3
4

5
6

7

คาอธิบาย: ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
● สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
● สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบตั ิงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
● สถานะสีสม้ : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผเู้ กี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยาก
ต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
● สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ

78

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

- พนักงานธนาคารเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
เสนอ/เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อชักชวนให้ใช้สินเชื่อกับ
ธนาคาร โดยอนุมัติด้วยการละเว้นหรือผ่อนปรน
หลักเกณฑ์ทีเอื้อต่อผลประโยชน์นนั้ ๆ
- เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาอนุมัตสิ ินเชื่อ
ให้มีความสะดวก และได้วงเงินสูง
- ใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อ
ประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสินเชื่อ หรือ
ทบทวนหลักประกันสินเชื่อ ไม่ตรงตามสภาพหรือ
มูลค่าที่แท้จริง
พนักงานอนุมัติซื้ออุปกรณ์สานักงานกับร้านค้าที่ให้
ค่าตอบแทนพนักงาน แทนที่จะเป็นส่วนลดในการซื้อ

2

3

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
321

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
321

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

3

3

3x3

3

3

3x3

3

2

3x2

คาอธิบาย: ตารางที่ ๓ นาข้อมูลทีม่ ีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสีย่ งรวม (ระดับความจาเป็นของ
การเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า

- พนักงานธนาคารเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า เสนอ/เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อชักชวนให้
ใช้สินเชื่อกับธนาคาร โดยอนุมัติดว้ ยการละเว้น
หรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์ทีเอื้อต่อผลประโยชน์นั้นๆ
- เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ ให้มีความสะดวก และได้วงเงินสูง
- ใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ
ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ดี

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง
ปานกลาง

79

- ประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสินเชื่อ หรือ
ทบทวนหลักประกันสินเชื่อ ไม่ตรงตามสภาพหรือ
มูลค่าที่แท้จริง

ดี

พนักงานอนุมัติซื้ออุปกรณ์สานักงานกับร้านค้าที่ให้
ค่าตอบแทนพนักงาน แทนที่จะเป็นส่วนลดในการซื้อ

ดี

ปานกลาง

ค่อนข้างต่า

คาอธิบาย: ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม ความเสีย่ งการทุจริต โดย
การวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมี
ค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการความเสีย่ ง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ การประเมินราคาหรือการทบทวนราคาหลักประกัน
ที่

รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต

1 - พนักงานธนาคารเข้าไปสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า เสนอ/เรียกรับ
ผลประโยชน์ เพื่อชักชวนให้ใช้สินเชื่อ
กับธนาคาร โดยอนุมัติด้วยการละเว้น
หรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์ทีเอื้อต่อ
ผลประโยชน์นั้นๆ
- เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ให้มีความ
สะดวก และได้วงเงินสูง
- ใช้ดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือยกเว้น
ระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชน์ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการป้องกันการทุจริต
ปลูกจิตสานัก
- ธนาคารกาหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และการบริหาร
ความเสีย่ ง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่
ธนาคาร
- ธนาคารดาเนินการโครงการกรุงไทย
คุณธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
หน่วยงานและพนักงานมีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิดผ่านยุทธศาสตร์ 3 ป. (ปลูก
จิตสานึก ป้องกัน ปรับเปลี่ยน) โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) Financial
Growth 2) Stakeholder/Regulators
3) Process Improvement/First Line
of Defense 4) Employees รวมทั้ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ปรับเปลี่ยน
- ธนาคารกาหนดบทลงโทษทางวินัย
- ธนาคารยกระดับกระบวนการป้องกัน

ป้องกัน
- ธนาคารมีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับให้สินบนและคอร์รัปชั่น
(Anti Bribery and Corruption Policy) ด้วย
หลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การรับ
หรือให้สินบน และการคอร์รัปชั่น ถือเป็นเรื่องผิด
กฎหมาย ธนาคารจึงกากับดูแลพนักงานทุกคนให้
ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารอย่างเคร่งครัด โดย
ธนาคารไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ (Zero
Tolerance)
- ธนาคารได้ดาเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ธนาคาร (Code of Conduct)
- ธนาคารมีระเบียบการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ธนาคารมีการกาหนดนโยบายสินเชื่อ (Loan
Policy) ระเบียบปฏิบตั ิงานด้านสินเชื่อที่มี
กระบวนการ Check and Balance รวมถึงการ
อนุมัติวงเงินที่มีมูลค่าสูงมีการอนุมตั ิในรูปแบบของ
คณะกรรมการ
- ธนาคารมีการควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของ
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การ/กระทาทุจริต แบบ End to End
Process ซึ่งยกระดับการป้องกัน และการ
ตรวจสอบตั้งแต่หน่วยงาน First Line
กระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย และ
2 - ประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
การใช้สิทธิดาเนินการทางกฎหมาย อย่าง
สินเชื่อ หรือทบทวนหลักประกัน
เข้มข้น ส่งผลให้เกิดการปรับปรุง
สินเชื่อ ไม่ตรงตามสภาพหรือมูลค่าที่
กระบวนการในภาพรวมของธนาคาร
แท้จริง
โดยเฉพาะ First Line of Defense ใน
ด้านการป้องกันความเสี่ยง การตรวจตรา
ตรวจสอบ และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดาเนินการกรณีพนักงานกระทาการ
ทุจริต

ธนาคาร
- ธนาคารมีกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
(Whistle Blowing)
ป้องกัน
- ธนาคารมีการกาหนดระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการ
ตรวจสอบภาพหลักทรัพย์ประกัน และคู่มือการ
ตรวจสอบสภาพและประเมินราคาหลักทรัพย์
- ธนาคารมีการกาหนดรูปแบบสัญญาจ้างประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ
บริษัทประเมินราคาภายนอกเป็นมาตรฐาน โดยมี
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท
ประเมินราคาภายนอกไว้อย่างชัดเจน และธนาคารมี
การกากับดูแลให้บริษัทประเมินราคาภายนอก
ดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
- ธนาคารมีการกาหนดแนวทางการประเมินราคา
และอนุมัตริ ับรองราคาหลักทรัพย์ประกัน ที่ตั้งอยู่
ใน/นอกแนวเขตป่าสงวน
- ธนาคารมีกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
(Whistle Blowing)

คาอธิบาย: ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลาดับ
ความรุนแรงความเสีย่ งที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

