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ส่วนที่ ๑
ความเป็นมา
ประเทศไทยกับปัญหาการทุจริต
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นมาช้านาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒ นา
ประเทศในทุกด้าน และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมทั้งลุกลามกลายเป็นปัญหาบ้านเมือง ซึ่งถือ
เป็นปัญหาระดับชาติ แม้ว่าในหลายๆ รัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ในทุกๆด้าน ตั้งแต่การ
กาหนดในรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งมี
องค์กรต่างๆ ที่มีภารกิจรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็พบว่า ยังไม่มีผลสาเร็ จที่เป็นรูปธรรมในการ
แก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นกลับมีความรุนแรง และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ยากต่อ
กระบวนการจัดการแก้ไข ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเพียงอย่างเดียว ทาให้ต้องมีภาคส่วนต่างๆ
เข้ามาร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้น ในภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน หรือภาคต่างประเทศ

• ภาพประกอบจากwww.nacc.go.th
•
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมลงนามใน
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention-AgainstCorruption-UNCAC-2003)-ณ-เมือง-เมอริด้า-ประเทศเม็กซิโก พร้อมประเทศภาคีสมาชิก 191 ประเทศทั่ว
โลก และองค์การสหประชาชาติ ยังได้กาหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
(International Anti-Corruption Day) นอกจากนี้ องค์ ก รโปร่งใสนานาชาติ (TI : Transparency International)
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณณรงค์การแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น และมีเครือข่ายใน 120 ประเทศ ได้
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จัดทาดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอรัปชั่น Corruption Perception Index หรือ CPI เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ การ
ทุจริตและความโปร่งใสของแต่ละประเทศ โดยมีเกณฑ์ค่าคะแนน 0-100 โดยเกณฑ์คะแนนสูงสุด หมายถึง
มีภาพลักษณ์คอร์รัปชันน้อยที่สุด หรือมีความโปร่งใสในการบริการสูงสุด
ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 2020 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน เท่ากับปี 2019 (พ.ศ. 2562) จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่ม
ประเทศอาเซีย น เท่ากับ ประเทศเวียดนาม ซึ่งประเทศสิ งค์โปร ได้คะแนนสูงสุ ด คือ 85 คะแนน จัดอยู่ใน
อันดับที่ 3 ของโลก ด้าน สานักงาน ป.ป.ช. แนะรัฐบาลแก้ไขปัญหาการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ

• ภาพประกอบจาก www.nacc.go.th
•
• งชี้สาคัญถึงสถานการณ์การทุจริต
จากผลคะแนนการรับรู้การทุจริต ในปี 2020 เป็นเครื่องบ่
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่รัฐบาลจาเป็นต้องมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อ
นาไปสู่แนวทางปฏิบัติในการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ภาคธุรกิ จ
เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน จะต้องตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการทุจริต และไม่ยอมทน
ต่อการทุจริต ซึ่งจะนาไปสู่สังคมที่สุจริตส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตต่อไป
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ส่วนที่ 2
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุ จริต
ให้ แก่ บุ ค ลากรขององค์ ก รถือ เป็ น การป้ อ งกั น การเกิด การทุ จ ริต ในองค์ ก ร ทั้ งนี้ การน าเครื่อ งมื อประเมิ น
ความเสี่ ย งมาใช้ ในองค์ ก รจะช่ ว ยให้ เป็ น หลั ก ประกั น ในระดั บ หนึ่ ง ว่า การด าเนิ น การขององค์ ก รจะไม่ มี
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหาก
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้
เพราะได้ มี ก ารเตรี ย มการป้ อ งกั น ล่ ว งหน้ า ไว้ โ ดยให้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง านประจ า ซึ่ ง ไม่ ใ ช่
การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ
ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิ ดชอบปกติที่มีการ
รับ รู้ แ ละยอมรั บ จากผู้ ที่ เกี่ย วข้ อ ง (ผู้ น าส่ งงานให้ )
VS Post-decision
เป็ น ลั ก ษณะ Pre-Decision ส่ ว นการตรวจสอบ Pre-decision VS
ภายในจะเป็นในลักษณะกากับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน
ที่
ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ ปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพิ่มเติ มอีก ๓ ครั้ ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็ นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้ ง ที่ 2 เมื่ อปี 2009 เป็ น
แนวทางด้ านการก ากั บ ติ ดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้ งที่ 3 ในปี 2013 เป็ น
แนวทางเพิ่ ม เติ ม ด้ า นการควบคุ ม ภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and
Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่กาหนดให้มีการควบคุมภายใน
แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการกากับ
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ดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของ
กิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ
สาหรับมาตรฐาน 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 องค์ป ระกอบการควบคุมภายในแต่ล ะองค์ประกอบและหลั กการจะต้อง Present &
Function (มีอยู่จริง และ นาไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทาให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
➢ Corrective : แก้ ไขปั ญหาที่ เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่ งที่ มี ประวัติ อยู่ แล้ ว ท าอย่างไรจะไม่ ให้
เกิดขึ้นซ้าอีก
➢ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่ อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร

5
➢ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิด ใน
ส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามา
ได้อีก
➢ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต (Unknown Factor)
๔. องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
องค์ป ระกอบหรือ ปัจ จัย ที่นาไปสู่ก ารทุจ ริต ประอบด้ว ย Pressure/Incentive หรือ
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม
กากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตาม
ทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๕.1 ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๕.3 ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
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การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้
1

• การระบุความเสี่ยง

2

• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3

• เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔

• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕

• แผนบริหารความเสี่ยง

6

• การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7

• จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง

๘

• การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง

9

• การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทาการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ใน
แต่ ล ะประเภทที่ จ ะท าการประเมิ น ซึ่ งคู่ มื อ นี้ ได้ จ าแนกขอบเขตของการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริต ไว้
๓ ด้านดังนี้ ความเสี่ ย งการทุจ ริต ที่เกี่ย วข้องกับการพิ จารณาอนุมัติ อนุ ญ าต (เฉพาะหน่ว ยงานที่มีภ ารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อ
คัดเลือกได้แล้ว ให้ทาการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการ
ทุ จ ริ ต สู ง และจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ แนวทาง หลั ก เกณฑ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทาการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

๑. เลือกงานด้านที่จะทาการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน
ที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(ตัวอย่าง)
๑. งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๒. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร
๓. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ
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ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ขั้นตอนที่ ๑ นาข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อม
ประกอบไปด้ ว ยขั้ น ตอนย่ อ ย ในการระบุ ค วามเสี่ ย งตามขั้ น ตอนที่ ๑ ให้ ท าการระบุ ค วามเสี่ ย ง
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน
ต้องคานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของเรื่องที่จะทาการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงาน
ตามขั้น ตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ ยงในเรื่องนั้น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว
นาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น 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

Risk

การระดม
สมอง

การออกแบบ
สอบถาม

dentification

การสัมภาษณ์

เทคนิคใน
การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต

ถกเถียง
หยิบยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด

เปรียบเทียบวิธี
ปฏิบัติกับองค์กร
อื่น

Risk
Identification
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor

1

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
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 เคราะห์ เพื่ อ แสดงสถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของ
แต่ ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ออกตามรายสี ไฟจราจร เขี ย ว เหลื อ ง ส้ ม แดง โดยระบุ ส 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

ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
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/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก
ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจาเป็นของการ
เฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมีเกณฑ์ใน
การให้ค่า ดังนี้
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น
MUST หมายถึง มี ความจ าเป็ นสู งของการเฝ้ าระวังความเสี่ ยงการทุจริตที่ ต้องทาการป้ องกัน ไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้ นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านนั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) รวมถึ ง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
กิจ กรรมหรือขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานนั้น เกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ ล ด รายจ่ายเพิ่ ม
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้ าหมาย Customer/ User ค่า
อยู่ที่ ๒ หรือ ๓
กิจ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานนั้ น ผลกระทบต่ อ กระบวนงานภายใน Internal Process หรื อ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับ
ความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
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ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
7-9

ความเสี่ยงระดับปานกลาง
ความเสี่ยงระดับสูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk–Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมิน
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจั ดการ (คุณ ภาพการจั ดการ สอดส่ อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์ คุณ ภาพการจัดการ จะ
แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี
: จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จั ด การไม่ ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการ
ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่อง
ที่ทาการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะ
ได้นาไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
Risk–Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่ อยู่ในช่อ งค่าความเสี่ ยงอยู่ในระดั บ สู ง ปาน
กลาง มาทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมิ น
การควบคุม ความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สู ง ปานกลาง เลย แต่พบว่า
ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่
อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๕ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งที่ มี ค่ า ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต จากตารางที่ ๔
ตามลาดับ ความรุน แรงความเสี่ ยงที่อยู่ในระดับ สู ง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริห ารความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันการทุจริตต่อไป
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม ....................................
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม ....................................
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการคลัง

ลงชื่อ เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ ผู้รายงาน
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0 2126 5800 ต่อ 2627
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : รอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)
เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สาหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
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เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม 16 หน่วยงาน
รายชื่อหน่วยงาน
กรอบ
ในกากับ ศปท.
การ
ระดับกรม
ชื่อกระบวนงาน
ประเมิน
รัฐวิสาหกิจ
ด้าน
องค์การมหาชน
๑ ๒ ๓*
๑
การให้บริการประชาชนในการ
กรมสรรพสามิต ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ
1
และไพ่
๒
การอาศัยตาแหน่งหน้าที่
กรมธนารักษ์
ราชการหาประโยชน์ให้แก่
2
ตนเอง
๓
สานักงาน
เศรษฐกิจการ
คลัง
๔
กรมศุลกากร
5
กรมสรรพากร

การเสนอแนะนโยบาย และ
มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร
ระบบการเงิน การคุ้มครอง
ผลประโยชน์ทางการเงิน และ
การพัฒนาตลาดทุน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่ง
ปลูกสร้างด่านศุลกากรแม่สาย
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ

6
การส่งเสริมคุณธรรม
สานักงานปลัด
จริยธรรมและการป้องกันการ
กระทรวงการคลัง ทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
ยาสูบและไพ่ แล้วไม่นาเงินส่งคลัง แต่นาไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
การอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง

2

การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษี
อากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์
ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน

3

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
และสิ่งปลูกสร้างด่านศุลกากรแม่สาย

2

2

การกระทาทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (กรณีข้อสอบรั่วไหลไป
ยังผู้เข้าสอบแข่งขัน)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต

18
รายชื่อหน่วยงาน
ในกากับ ศปท.
ระดับกรม
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน

ชื่อกระบวนงาน

7
กรมบัญชีกลาง

จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

8
สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

มาตรการป้องกันการ
รับผลประโยชน์ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐและ
ผลประโยชน์ต่างๆ
กระบวนการอนุมัติ
สินเชื่อ และการ
ประเมินราคาหรือ
ทบทวนราคา
หลักประกัน
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตใน
ภาครัฐวิสาหกิจ
(ยสท.)
การให้บริการทาง
การเงินและการให้
สินเชื่อ

9
ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)

10
การยาสูบแห่ง
ประเทศไทย
11
ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
12
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

การบริหารจัดการ
ป้องกันการทุจริต
ภายในธนาคาร

กรอบ
การประเมิน
ด้าน
๑ ๒ ๓*
2

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แนวทางการกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร กรณี
พิเศษ
มาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและผลประโยชน์ต่างๆ

2
และผลประโยชน์ต่างๆ
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
2

2

2

1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ
(ยสท.)

การพัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับ (Scenario)
การกาหนดกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง
(ระบบงาน Near Real Time)
การจัดทาคู่มือระบบงาน Near Real Time
การกากับดูแลและติดตามเจ้าหน้าที่
การพัฒนาระบบเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจจับรายการ
ธุรกรรม

19
รายชื่อหน่วยงาน
ในกากับ ศปท.
ระดับกรม
ชื่อกระบวนงาน
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน
13
กระบวนงานคัดเลือก
สานักงานความ
ผู้ขาย
ร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
14
ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย

กรอบ
การประเมิน
ด้าน
๑ ๒ ๓*

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทาคู่มือ การคัดเลือกผู้ขายสาหรับการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีมาตรฐาน
3

การประเมินการทุจริต
ในความโปร่งใสของ
การใช้อานาจและ
ตาแหน่งหน้าที่
2

การประกาศแนวปฏิ บั ติ ก ารใช้ คู่ มื อ และถ่ ายทอดให้
บุคลการรับทราบและถือปฏิบัติ
นโยบาย/หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อม
ของการควบคุม/ตรวจจับการทุจริต ที่สาคัญ
ธสน. จัดให้ทุกฝ่ายงานมีการประเมินความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต
ธสน. ให้ความสาคัญกับการทบทวน/ปรับปรุงกิจกรรม
การควบคุม เพื่อป้องกัน/ลด/บริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการทุจริตอย่างเหมาะสม
ธสน. มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
นโยบาย ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ผ่านรายงาน
ประจาปี

15
IBANK ปลอดการ
มาตรการป้องกันการเรียกรับเงินสินบนจากการอานวยสินเชื่อ
ธนาคารอิสลามแห่ง ทุจริต
1
ประเทศไทย
16
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
2
ธนาคารออมสิน
ก่อให้เกิดการทุจริต
* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตาแหน่ง หน้าที่และอานาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
การให้บริการประชาชนในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธีรนุช ยิ้มสว่าง
โทรศัพท์
๐ ๒๒๔๑ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๔๒๕๑๒
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 ทุจ ริตรับ เงิน ค่าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ขายสุรา ยาสู บ
และไพ่ แล้ วไม่ น าเงิน ส่ งคลั ง แต่น าไปเพื่ อ ประโยชน์
ส่วนตน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor


ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นาข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลื อง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน
ช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว
: ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม
: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง
: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
๑. ทุจ ริตรับ เงิน ค่าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต ขายสุร า ยาสู บ
และไพ่ แล้ วไม่ น าเงิน ส่ งคลัง แต่ น าไปเพื่ อประโยชน์
ส่วนตน

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง



ตารางที่ 2 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตาม
ไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุ จริตที่มีสถานะความเสี่ ยงระดับ ปานกลาง สู งจนถึงความเสี่ ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้ น เป็ น MUST หมายถึ ง มี ค วามจ าเป็ น สู งของการเฝ้ าระวังความเสี่ ย งการทุ จริ ต ที่ ต้ อ งท าการป้ อ งกั น ไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้ น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกั บผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบั ติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 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))
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
ทุ จ ริ ต รั บ เงิน ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต
๒
๓
๖
ขายสุรา ยาสูบและไพ่ แล้วไม่นาเงินส่ง
คลัง แต่นาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความ
เสี่ยงรวม (ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
7-9
ความเสี่ยงระดับสูง
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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
พอใช้
อ่อน

: จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ย ง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
: จั ด การไม่ ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบและไพ่ แล้วไม่นาเงิน
ส่งคลัง แต่นาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมิน ว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ยงสู งสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุ จริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขาย ๑. มีช่องทางการรับชาระรายได้ผ่านระบบการชาระ
สุรา ยาสู บ และไพ่ แล้วไม่น าเงิน ส่งคลั ง เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่
นาเงินส่งคลัง
แต่นาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒. มี ก ารตรวจสอบการรั บ เงิ น และน าเงิ น ส่ ง คลั ง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๓. เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความรู้ ท างด้ า นวิ นั ย
และความรับผิดทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม
๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมและการรั บ สิ น บน
และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๔ ตามลาดับความ
รุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรมสรรพสามิต
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบและไพ่ แล้วไม่นาเงินส่ง
คลัง แต่นาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

๑. มี ช่ อ งทางการรั บ ช าระรายได้ ผ่ า นระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นาเงินส่งคลัง
๒. มีการตรวจสอบการรับเงินและนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๓. เสริม สร้างและพั ฒ นาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิด ทาง
ละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม
๔. มาตรการป้ อ งกั น การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรมสรรพสามิต
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ แล้วไม่นาเงินส่ง
คลัง แต่นาไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

๑. มี ช่ อ งทางการรั บ ช าระรายได้ ผ่ า นระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นาเงินส่งคลัง
๒. มี ก ารตรวจสอบการรั บ เงิ น และน าเงิ น ส่ ง คลั ง ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๓. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิด ทาง
ละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม
๔. มาตรการป้ อ งกั น การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................

ผลการดาเนินงาน

๑. มี ช่ อ งทางการรั บ ช าระรายได้ ผ่ า นระบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นาเงินส่งคลัง
๒. มี ก ารตรวจสอบการรั บ เงิ น และน าเงิ น ส่ ง คลั ง ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๓. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิด ทาง
ละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม
๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์สว่ นรวมและการรับสินบน และมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

การอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
นายธงทอง เวณุจันทร์
0 2618 6346
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มีโอกาสยักยอกเงินที่ได้รับจาก
การจองเหรียญที่ระลึก โดยไม่นาส่งเงินเข้าบัญชีธนาคาร
เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบของทางราชการ
ในช่วงที่มีการรับจองเหรียญที่ระลึก

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor


ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นาข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน
ช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว
: ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม
: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง
: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1 เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มีโอกาสยักยอกเงินที่ได้รับจาก
การจองเหรียญที่ระลึก โดยไม่นาส่งเงินเข้าบัญชีธนาคาร
เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบของทางราชการ
ในช่วงที่มีการรับจองเหรียญที่ระลึก

เขียว

เหลือง


ส้ม

แดง

ตารางที่ 2 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตาม
ไฟสีจราจร
- 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/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ ปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้ น เป็ น MUST หมายถึ ง มี ค วามจ าเป็ น สู งของการเฝ้ าระวังความเสี่ ย งการทุ จริ ต ที่ ต้ อ งท าการป้ อ งกั น ไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 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))
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มีโอกาสยักยอกเงินที่ได้รับ
2
3
6
จากการจองเหรียญที่ระลึก โดยไม่นาส่งเงินเข้าบัญชี
ธนาคารเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบของทาง
ราชการในช่วงที่มีการรับจองเหรียญที่ระลึก
ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับ
ความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
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ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
7-9
ความเสี่ยงระดับสูง
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 ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มีโอกาสยักยอก
เงินที่ได้รับจากการจองเหรียญที่ระลึก
โดยไม่นาส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อ
เป็นรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบของ
ทางราชการในช่วงที่มีการรับจอง
เหรียญที่ระลึก

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมิน ว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ยงสู งสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
1 เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มีโอกาสยักยอกเงินที่ - มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
ได้รับจากการจองเหรียญที่ระลึก โดยไม่
ของกรมธนารักษ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อแจ้ง
นาส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเป็นรายได้ เวียนให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดกรมธนารักษ์ทราบ
แผ่นดิน ตามระเบียบของทางราชการในช่วง - มีการจัดโครงการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
ที่มีการรับจองเหรียญที่ระลึก
ของกรมธนารักษ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม
ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์ในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ร่วมกันแก้ไข
และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
- มีการเผยแพร่บทความใน INTRANET กรมธนารักษ์
เกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัย เพื่อให้บุคลากรของ
กรมธนารักษ์ได้ทราบตัวอย่างกรณีการกระทาความผิด
วินัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการให้ถูกต้อง
- มีการเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร
กรมธนารักษ์
ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๔ ตามล าดับความ
รุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม ธนารักษ์
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ ประจาปี
งบประมาณ 2564 เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดกรมธนารักษ์ทราบ
- มีการจัดโครงการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ เพื่อ
เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์ในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- มีการเผยแพร่บทความใน INTRANET กรมธนารักษ์เกี่ยวกับการกระทา
ความผิดวินัย เพื่อให้บุคลากรของกรมธนารักษ์ได้ทราบตัวอย่างกรณีการกระทา
ความผิดวินัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้
ถูกต้อง
- มีการเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรกรมธนารักษ์
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ...................................................................
- เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ 2564 ให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดกรมธนารักษ์ทราบ
- มีการเสนออนุมัติจัดโครงการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของกรมธนา
รักษ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์ในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ร่วมกันแก้ไขและ
รับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ
- มีการเผยแพร่บทความใน INTRANET กรมธนารักษ์เกี่ยวกับการกระทา
ความผิดวินัย ทุกเดือน ๆ ละ 1 บทความ
- มีการเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม ธนารักษ์
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัด
กรมธนารักษ์ทราบ
- มีการจัดโครงการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์ในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- มีการเผยแพร่บทความใน INTRANET กรมธนารักษ์เกี่ยวกับการ
กระทาความผิดวินัย เพื่อให้บุคลากรของกรมธนารักษ์ได้ทราบตัวอย่าง
กรณีการกระทาความผิดวินัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการให้ถูกต้อง
- มีการเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรกรมธนารักษ์
สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
ผลการดาเนินงาน
- เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของ
กรมธนารักษ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัด
กรมธนารักษ์ทราบ
- ดาเนินการจัดโครงการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของ
กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid - 19
- มีการเผยแพร่บทความใน INTRANET กรมธนารักษ์เกี่ยวกับการ
กระทาความผิดวินัย ทุกเดือน ๆ ละ 1 บทความ รวมทั้งสิ้นขณะนี้
จานวน 10 บทความ และจะดาเนินการเผยแพร่ต่อไปเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์
- มีการเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่บุคลากร
กรมธนารักษ์
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน

การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน
การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุธิรัตน์ จิรชูสกุล
โทรศัพท์
0 2273 9020 ต่อ 3359
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นกลาง
จากการทาประชาพิจารณ์เพื่อออกมาตรการนโยบาย
2 การแต่งตั้งคณะทางานจากผู้ที่ไม่เป็นกลาง หรือแต่งตั้ง
คณะทางานจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทางมิชอบ
ในการออกนโยบาย
3 การเสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติ
4 การใช้อานาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ
ที่ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน ได้รับประโยชน์
5 เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาการเสนอแนะมาตรการ/นโยบาย
ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
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ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นาข้ อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน
ช่องสีไฟจราจร
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
1 เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นกลาง
จากการทาประชาพิจารณ์เพื่อออกมาตรการนโยบาย
2 การแต่งตั้งคณะทางานจากผู้ที่ไม่เป็นกลาง หรือแต่งตั้ง
คณะทางานจากผู้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในทางมิชอบ
ในการออกนโยบาย
3 การเสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติ
4 การใช้อานาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ
ที่ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน ได้รับประโยชน์
5 เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาการเสนอแนะมาตรการ/นโยบาย
ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์)

เขียว

เหลือง

ส้ม







แดง
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ตารางที่ 2 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตาม
ไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ ปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้ น เป็ น MUST หมายถึ ง มี ค วามจ าเป็ น สู งของการเฝ้ าระวังความเสี่ ย งการทุ จริ ต ที่ ต้ อ งท าการป้ อ งกั น ไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ ยงการทุจริตค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่ มเป้าหมาย Customer/
User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
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ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาการเสนอแนะ
มาตรการ/นโยบายไปเปิดเผย
หรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/
หลักทรัพย์)

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
2
3
6

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
7-9
ความเสี่ยงระดับสูง

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 ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
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ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาการเสนอแนะ
มาตรการ/นโยบายไปเปิดเผย
หรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/
หลักทรัพย์)

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุการณ์ ที่ มีความเสี่ยงสู งสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
1 เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาการเสนอแนะ
มาตรการ/นโยบายไปเปิดเผย
หรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/
หลักทรัพย์)

มาตรการป้องกันการทุจริต
1. การกากับดูแลและติดตามเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบ
การเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนา
ตลาดทุน ดาเนินการรายงานการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์
ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันการนาข้อมูลการเสนอแนะมาตรการ/
นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์
2. การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสหรือ
มีสิ่งผิดปกติ และดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๔ ตามลาดับความ
รุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน
การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

1. การกากับดูแลและติดตามเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การ
คุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน ดาเนินการรายงาน
การถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน
เพื่อป้องกันการนาข้อมูลการเสนอแนะมาตรการ/นโยบายไปเปิดเผย
หรือใช้ประโยชน์
2. การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสหรือมีสิ่งผิดปกติ
และดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
1. การนาเสนอรายงานผลการดาเนินการตามกฎบัตรป้องปราม
การใช้ประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมของสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง พ.ศ. 2556 และระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2556
ต่อผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
2. การดาเนินการตามระบบจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ต่อผู้บริหารทุกเดือน
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน
การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

1. การกากับดูแลและติดตามเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน
การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน
ดาเนินการรายงานการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน
เพื่อป้องกันการนาข้อมูลการเสนอแนะมาตรการ/นโยบายไปเปิดเผย
หรือใช้ประโยชน์
2. การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสหรือมีสิ่งผิดปกติ
และดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................

ผลการดาเนินงาน

1. การนาเสนอรายงานผลการดาเนินการตามกฎบัตรป้องปราม
การใช้ประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมของสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2556 และระเบียบว่าด้วยการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของข้าราชการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2556
ต่อผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2563
2. การดาเนินการตามระบบการจัดการข้อร้องเรียนของสานักงาน
เศรษฐกิจการคลังต่อผู้บริหารทุกเดือน

41

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่งปลูกสร้างด่านศุลกากร
แม่สาย
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง กรมศุลกากร / กระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร กรมศุลกากร
โทรศัพท์
.....................................................................
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 ขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่
อาจทาให้เกิดการทุจริต
2 การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับบริษัทหรือ
บุคคลอื่น

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
✓
✓

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นาข้ อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน
ช่องสีไฟจราจร
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
1 ขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่
อาจทาให้เกิดการทุจริต
2 การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับบริษัทหรือ
บุคคลอื่น

เขียว

เหลือง

ส้ม
✓

แดง

✓

ตารางที่ 2 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตาม
ไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ ปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
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- ถ้าเป็นกิจกรรมหรื อขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้ น เป็ น MUST หมายถึง มี ค วามจ าเป็ น สู งของการเฝ้ าระวังความเสี่ ยงการทุ จริตที่ ต้ องท าการป้ องกัน ไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิ จกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
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))
ระดับความ
ระดับความรุนแรง
จาเป็น
ค่าความเสี่ยงรวม
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของผลกระทบ
ของการเฝ้าระวัง
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
1 ขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) 3
3
9
มีช่องว่างที่อาจทาให้เกิดการทุจริต
(สูง)
2 การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับ 3
3
9
บริษัทหรือบุคคลอื่น
(สูง)
ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความ
เสี่ยงรวม (ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
7-9
ความเสี่ยงระดับสูง
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ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk–Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลางขึ้นไป (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการ
ประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ 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 ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
ขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตงาน
(TOR) มีช่องว่างที่อาจทาให้เกิดการ
ทุจริต

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ปานกลาง
ต่า
ค่อนข้างต่า
✓
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ร่วมกัน
ดี
ปานกลาง
ต่า
ค่อนข้างต่า
กับบริษัทหรือบุคคลอื่น
✓
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวมรวมระดับปานกลางขึ้นไป (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทา
การประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความ
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เสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด
จะได้นาไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุการณ์ ที่ มีความเสี่ยงสู งสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่ว ยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
1 ขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กาหนด Spec /คณะกรรมการ
มีช่องว่างที่อาจทาให้เกิดการทุจริต
กาหนดร่าง TOR เพื่อไม่ให้ เกิดการล็ อคสเปค และแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 1
คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน
2 การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับ 1. ให้ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างจั ด ท า
บริษัทหรือบุคคลอื่น
รายงานขอจ้างก่อสร้างฯ ด่านแม่สาย เสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการรับทราบ
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
ให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๔ ตามลาดับความ
รุนแรงความเสี่ยงทีอ่ ยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรมศุลกากร
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่งปลูกสร้างด่านศุลกากรแม่
สาย
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

1.ขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทาให้เกิดการ
ทุจริต
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กาหนด Spec /คณะกรรมการกาหนดร่าง TOR
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การล็ อ คสเปค และแต่ ง ตั้ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการอย่างน้อย 1 คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน
2.การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทารายงานขอจ้างก่อสร้างฯ
ด่านแม่สาย เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
- ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ ข้ า ราชการ และบุ ค ลากรในสั งกั ด ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรมศุลกากร
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่งปลูกสร้างด่านศุลกากรแม่
สาย
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

1.ขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทาให้เกิดการ
ทุจริต
2.การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
1.ขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทาให้เกิดการ
ทุจริต
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กาหนด Spec /คณะกรรมการกาหนดร่าง TOR
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การล็ อ คสเปค และแต่ ง ตั้ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการอย่างน้อย 1 คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน
2.การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทารายงานขอจ้างก่อสร้างฯ
ด่านแม่สาย เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
- ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลให้ ข้ า ราชการ และบุ ค ลากรในสั งกั ด ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

สรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
นายอริย์ธัช เกื้อสกุล ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
02 272 9527
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 เจ้าหน้าที่กระทาทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (กรณีข้อสอบรั่วไหลไปยัง
ผู้เข้าสอบแข่งขัน)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
✓

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
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 เคราะห์ เพื่ อ แสดงสถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของ
แต่ ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ออกตามรายสี ไฟจราจร เขี ย ว เหลื อ ง ส้ ม แดง โดยระบุ ส 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
1 เจ้าหน้าที่กระทาทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (กรณีข้อสอบรั่วไหลไปยัง
ผู้เข้าสอบแข่งขัน)

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง
✓

ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ ปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
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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
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม
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 เจ้าหน้าที่กระทาทุจริตในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(กรณีข้อสอบรั่วไหลไปยังผู้เข้าสอบแข่งขัน)

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

3

9

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ระดับความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยงรวม
ความเสี่ยงระดับต่า
1-3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
4-6
ความเสี่ยงระดับสูง
7-9
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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
: จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่ เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จั ด การไม่ ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
เจ้าหน้าที่กระทาทุจริตในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(กรณีข้อสอบรั่วไหลไปยังผู้เข้า
สอบแข่งขัน)

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทา
การ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk–Control
Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผนบริห าร
ความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงในตารางที่ ๔
ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า ให้ทาการจัดทา
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แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือกภารกิจงาน
หรือกระบวนงาน หรือการดาเนิ นงาน ที่อาจก่อให้ เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นามาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
1. เจ้าหน้าที่นาข้อสอบออกไปให้บุคคลภายนอก
เพื่ อแสวงหาประโยชน์ ส าหรับ ตนเองและ
พวกพ้อง
2. ไม่ มี ร ะบบป้ อ งกั น ข้ อ สอบรั่ ว ไหล และ
ไม่ มี ร ะบบจั ด เก็ บ รั ก ษาข้ อ สอบให้ รั ด กุ ม
และเป็นความลับทางราชการ
3. ไม่ ม ี เ ครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ป ้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
กรณี ผู้ เ ข้ า สอบใช้ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและ
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทาการทุ จ ริ ต
ในการสอบข้อเขียน

มาตรการป้องกันการทุจริต
กรมสรรพากรได้มีมาตรการป้องกันในกรณีดังกล่าวโดยดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ตามหนังสื อสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 โดยเคร่งครัด ดังนี้
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเลือก
ข้อสอบ และจัดทาต้นฉบับข้อสอบพร้อมคาเฉลย
2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาต้นฉบับข้อสอบและคา
เฉลย พร้ อมแต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการจั ดพิ มพ์
แบบทดสอบ
3. มี เครื่ องมื อป้ องกั นการทุ จริ ตในระหว่ างการสอบโดยจั ดหา
เครื่องตัดสัญญาณรีโมทคอนโทรล
4. มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ นการสอบแข่ งขันเพื่ อให้
ควบคุ มดู แลกระบวนการสอบข้ อเขี ยนว่ ามี การทุ จริ ต หรื อมี
พฤติ การณ์ หรื อข้ อเท็ จจริ งที่ ส่ อให้ เห็ นว่ ามี การทุ จริ ตหรื อมี
พฤติการณ์ใด
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 ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม กรมสรรพากร
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการ
การกระทาทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ทุจริต
(กรณีข้อสอบรั่วไหลไปยังผู้เข้าสอบแข่งขัน)
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเลือกข้อสอบ และจัดทาต้นฉบับข้อสอบพร้อม
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

คาเฉลย
2. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาต้นฉบับข้อสอบและคาเฉลย พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดพิมพ์แบบทดสอบ
3. มีเครื่องมือป้องกันการทุจริตในระหว่างการสอบโดยจัดหาเครื่องตัดสัญญาณรีโมทคอนโทรล
4. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อให้ควบคุมดูแลกระบวนการสอบข้อเขียนว่ามี
การทุจริต หรือมีพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ใด
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่ งใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................

1. มี คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเลือกข้อสอบและจัดท าต้นฉบั บ
ข้อสอบพร้อมคาเฉลยจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวุฒิภาวะ และมีความรับผิดชอบสูง เพื่อ
กาชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ออกข้อสอบให้เก็บรักษาความลับของข้อสอบ
2. มี กระบวนการเก็ บรั กษาข้ อสอบอย่ างรั ดกุ ม และเป็ นความลั บ โดยมี ค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเก็บรักษาต้นฉบับข้อสอบและคาเฉลย พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการจัดพิมพ์แบบทดสอบ และเจ้าหน้าที่รับส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้
คณะกรรมการควบคุมการสอบในวันสอบแข่งขันอย่างปลอดภัย
3. มีเครื่องมือป้องกันการทุจริตในระหว่างการสอบโดยจัดหาเครื่องตัดสัญญาณรีโมทคอนโทรล
เพื่อป้องกันการส่งสัญญาณการทุจริตในห้องสอบไม่ให้สามารถทาการทุจริตหรื อ ส่ ง สั ญ ญาณ
ทุ จ ริ ต ข้ อ สอบได้
4. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อให้ควบคุมดูแลกระบวนการสอบ
ข้อเขียนว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริง ที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริตหรือมี
พฤติการณ์ใด ที่อาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดาเนินการ สอบ
รายงานให้อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นทั้งหมด
หรือไม่
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม กรมสรรพากร
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การกระทาทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการ (กรณีข้อสอบรั่วไหลไปยังผู้เข้าสอบแข่งขัน)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเลือกข้อสอบ และ
จั ดท าต้ นฉบั บข้ อสอบพร้ อมค าเฉลย จากผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ
มีวุ ฒิ ภาวะ และมี ความรับผิ ดชอบสู งเพื่ อก าชั บผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายให้ ออก
ข้อสอบให้เก็บรักษาความลับของข้อสอบ
2. มีกระบวนการเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม และเป็นความลับ โดยมีคาสั่ ง
แต่ งตั้ งคณะกรรมการเก็ บรั กษาต้ นฉบั บข้ อสอบและค าเฉลย พร้ อมแต่ งตั้ ง
เจ้ าหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดพิ มพ์ แบบทดสอบ และเจ้าหน้าที่รับส่ ง
แบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม การสอบ
ในวันสอบแข่งขันอย่างปลอดภัย
3. มีเครื่องมือป้องกันการทุจริตในระหว่างการสอบโดยจัดหาเครื่องตัดสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล เพื่อป้องกันการส่งสัญญาณการทุจริตในห้องสอบไม่ให้สามารถ
ทาการทุจริตหรือส่งสัญญาณทุจริตข้อสอบได้
4. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อให้ควบคุมดูแล
กระบวนการสอบข้อเขียนว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริง
ที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ใด ที่อาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบรายงานให้
อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้น
ทั้งหมด หรือไม่
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเลือกข้อสอบ และ
จั ดท าต้ นฉบั บข้ อสอบพร้ อมค าเฉลย จากผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถ
มีวุ ฒิ ภาวะ และมี ความรับผิ ดชอบสู งเพื่ อก าชั บผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายให้ ออก
ข้อสอบให้เก็บรักษาความลับของข้อสอบ
2. มีกระบวนการเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม และเป็นความลับ โดยมีคาสั่ ง
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แต่ งตั้ งคณะกรรมการเก็ บรั กษาต้ นฉบั บข้ อสอบและค าเฉลย พร้ อมแต่ งตั้ ง
เจ้ าหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดพิ มพ์ แบบทดสอบ และเจ้าหน้าที่รับส่ ง
แบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม การสอบ
ในวันสอบแข่งขันอย่างปลอดภัย
3. มีเครื่องมือป้องกันการทุจริตในระหว่างการสอบโดยจัดหาเครื่องตัดสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล เพื่อป้องกันการส่งสัญญาณการทุจริตในห้องสอบไม่ให้สามารถ
ทาการทุจริตหรือส่งสัญญาณทุจริตข้อสอบได้
4. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อให้ควบคุมดูแล
กระบวนการสอบข้อเขียนว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริง
ที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ใด ที่อาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบรายงานให้
อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้น
ทั้งหมด หรือไม่
5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกฯ แยกเป็นรายสายงาน เรียงลาดับตามคะแนนที่ได้
(คะแนนสอบข้อเขียน และคะแนนสอบสัมภาษณ์) และหากคะแนนรวม
เท่ากันให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าอยู่ในลาดับที่ก่อน สาหรับการเรียงอาวุโสให้
ถือตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2529
6. กรณีผู้สมัครสอบใช้วิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น การวิ่งเต้น
นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ
จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบแข่งขัน ซึ่งจะมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ
ผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้ และผู้สมัครสอบผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์
สมัครสอบเข้ารับราชการ
7. กรณีมกี ารสอบวัดความรู้ ความสามารถ เพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้ง
รับราชการ มีการดาเนินการสอบวัดผลกับผู้เข้าสอบด้วยความโปร่งใส
ทุกขั้นตอน หากพบว่ามีผู้กระทาความผิดเป็นข้าราชการหรือบุคคลอื่น
ในหน่วยงานรัฐ จะต้องถูกรับโทษอย่างร้ายแรง และหากพบเห็น
การกระทาความผิด ขอให้แจ้งข้อมูลมาที่ เบอร์ 1161 หรือทางเว็บไซต์
www.rd.go.th เพื่อที่จะได้ดาเนินการทางวินัยและกฎหมายต่อไป
*หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 256 4
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เปิ ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ ก จ านวน 11 สายงาน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 5 -12 พฤษภาคม 2564 นั้ น
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ประกอบกับตามข้อกาหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบั บ ที่ 27) ลงวั น ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และ(ฉบั บ ที่ 28) ลงวั น ที่ 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายกรัฐ มนตรี ได้ อ อกข้ อก าหนด และข้อ ปฏิ บั ติ ม าตรการเร่งด่ว น
เพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะและประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่
เป็ น การชั่ ว คราว (ฉบั บ ที่ 36) ลงวั น ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ให้ ปิ ด อาคาร สถานที่
ของโรงเรียน และสถานศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้เพื่อจัดการเรียน การสอน การสอบ เป็นต้น
ซึ่งกรณีการเกิดโรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิ สัย ส่งผลให้ไม่อาจดาเนินการประเมินครั้งที่ 1
(การสอบข้อเขียน) ตามวัน เวลา ที่กาหนดได้ เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ คณะกรรมการ
คั ด เลื อ กบุ ค ลากรได้ มี ก ารประชุ ม เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 1 9 กรกฎาคม 2564 มติ ที่ ป ระชุ ม
ให้เลื่อนการประเมินครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) พ้ น ไป หรื อ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ลดน้อยลงในภาวะที่สามารถดาเนินการประเมินครั้งที่ 1 (การสอบข้อเขียน) ได้ คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลฯ จะกาหนดวัน เวลา ใหม่อีกครั้งผ่านเว็บไซต์
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
02 126 5800 ต่อ 2627
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการคลังรับของขวัญ
จากคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
✓

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นาข้ อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน
ช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว
: ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม
: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง
: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการคลังรับของขวัญ
จากคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่

เขียว

เหลือง

ส้ม
✓

แดง

ตารางที่ 2 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตาม
ไฟสีจราจร
- 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/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดั บปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้ น เป็ น MUST หมายถึ ง มี ค วามจ าเป็ น สู งของการเฝ้ าระวังความเสี่ ย งการทุ จริ ต ที่ ต้ อ งท าการป้ อ งกั น ไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้ น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
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))
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
เจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวง
2
3
6
การคลังรับของขวัญจากคู่สัญญาหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงาน
ของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่
ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความ
เสี่ยงรวม (ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
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ระดับความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงระดับต่า
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
ความเสี่ยงระดับสูง

ค่าความเสี่ยงรวม
1-3
4-6
7-9

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk–Control Matrix Assessment)
ขั้น ตอนที่ ๔ ให้ น าค่าความเสี่ ย งรวมระดับ ปานกลางขึ้น ไป (จาเป็ น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการ
ประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ 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 ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
เจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวง
การคลังรับของขวัญจากคู่สัญญาหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ค่อนข้างต่า
ต่า
ปานกลาง
พอใช้
อ่อน

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวมรวมระดับปานกลางขึ้นไป (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทา
การประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความ
เสี่ยง เรื่องที่ทา การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด
จะได้นาไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุการณ์ ที่ มีความเสี่ยงสู งสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดั บ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวง
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต
การคลังรับของขวัญจากคู่สัญญาหรือ
❖ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง มี ป ระกาศเรื่ อ ง งดรั บ
ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงาน
ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อรณรงค์ให้ ข้าราชการและ
ของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการคลังทุกระดับ งดรับ
ของขวั ญ จากบุ ค คลภายนอกผู้ ม าติ ด ต่ อ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มา
ติดต่อส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในทุกช่วงเทศกาล
เพื่ อหลีกเลี่ ยงการกระทาอันอาจมีผ ลต่อดุล พินิจ หรือการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนาไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
❖ โครงการการคัดเลือกและพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
❖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
❖ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต
❖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การ
รับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ
ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๔ ตามลาดับความ
รุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
❖ สานักงานปลั ดกระทรวงการคลั ง มีประกาศเรื่อง งดรับของขวัญ (No Gift
Policy) เพื่ อ รณ รงค์ ให้ ข้ าราช ก ารแ ล ะ เจ้ าห น้ าที่ ส านั ก งาน ป ลั ด
กระทรวงการคลั งทุ กระดั บ งดรับ ของขวัญ จากบุ คคลภายนอกผู้ มาติ ด ต่ อ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
❖ โครงการการคั ด เลื อ กและพิ ธีม อบโล่ ผู้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นชอบด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
❖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
❖ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต
❖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต
❖ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง มี ป ระกาศเรื่ อ ง งดรั บ ของขวั ญ (No Gift
Policy) เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ทุ ก ระดั บ งดรั บ ของขวั ญ จากบุ ค คลภายนอกผู้ ม าติ ด ต่ อ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ในทุ กช่ วงเทศกาล เพื่ อหลีกเลี่ ย งการกระท าอัน อาจมี ผ ลต่ อ
ดุ ล พิ นิ จ หรือ การตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ งน าไปสู่ การเลื อกปฏิ บั ติ หรือ
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ก่อให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน มี การเวีย นหนั ง ให้ ห น่ ว ยงานในส านั กงานปลั ด
กระทรวงการคลังทราบ และติดข้อความประชาสัมพันธ์
❖ โครงการการคัดเลือกและพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตกระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจัดพิธีมอบโล่แก่ผู้
ได้รับการคัดเลือก จานวน 9 ราย ในวันสถาปนากระทรวงการคลัง
❖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
❖ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
❖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
• ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศนู ย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง
• ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
• ทางอีเมล์ acoc.mof@gmail.com
ทางเว็บไซต์ www.mof.go.th หัวข้อการร้องเรียนการทุจริตโทรศัพท์
02 126 5800 ต่อ 2627, 2567, 2632, 2559
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
❖ สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีประกาศเรื่อง งดรับของขวัญ (No Gift
Policy) เพื่ อรณ รงค์ ใ ห้ ข้ า ราช ก ารและเจ้ า ห น้ าที่ ส านั ก งาน ป ลั ด
กระทรวงการคลังทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติ ดต่อ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
❖ โครงการการคัดเลื อกและพิ ธีมอบโล่ ผู้ ป ระพฤติปฏิ บั ติตนชอบด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
❖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
❖ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต
❖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต
❖ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง มี ป ระกาศเรื่ อ ง งดรั บ ของขวั ญ (No Gift
Policy) เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ทุ ก ระดั บ งดรั บ ของขวั ญ จากบุ ค คลภายนอกผู้ ม าติ ด ต่ อ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทาอันอาจมีผลต่อ
ดุลพิ นิ จ หรือการตัด สิน ใจในการปฏิบั ติหน้ าที่ ซึ่งน าไปสู่ การเลื อกปฏิ บั ติ หรือ

65
ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน มีการเวียนหนั งให้หน่ วยงานในสานักงานปลัด
กระทรวงการคลังทราบ และติดข้อความประชาสัมพันธ์
❖ โครงการการคัดเลือกและพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตกระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจัดพิธีมอบโล่แก่ผู้
ได้รับการคัดเลือก จานวน 9 ราย ในวันสถาปนากระทรวงการคลัง
❖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
❖ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
เช่น
•Infographicผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖4 Infographic ๙ พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้า
ข่ายผลประโยชน์ทบั ซ้อน ในจุลสารครอบครัวคนคลัง ฉบับที่ ๕๒ ต.ค. ๒๕๖๓
•บทความ ITA ๒๕๖๓การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในนิตยสารคนคลัง ฉบับที่ ๑๘๕ พ.ย.๒๕๖๓
•Infographic เทศกาลแห่งการให้และรับของขวัญจะรับอย่างไรไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในจุลสารครอบครัวคนคลัง ฉบับที่๕๔ ธ.ค.๒๕๖๓
•บทความ การให้ - รับของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ อย่างไร ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ในนิตยสารคนคลัง ฉบับที่ ๑๘๖ ธ.ค. ๒๕๖๓
•Infographic Happy valentine รักและซื่อสัตย์ในหน้าที่ราชการ ฉบับที่๕5
ก.พ.๒๕๖๓
•บทความ Happy valentine รักและซื่อสัตย์ในหน้าที่ราชการ ในนิตยสารคนคลัง
ฉบับที่ ๑๘8 ก.พ. ๒๕๖4
•บทความดัชนีรบั รู้การทุจริตไทยได้ 36 คะแนน อันดับที่ 104 ของโลก ฉบับที่
๑๘9 มี.ค. ๒๕๖4
❖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
• ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศนู ย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง
• ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
• ทางอีเมล์ acoc.mof@gmail.com
ทางเว็บไซต์ www.mof.go.th หัวข้อการร้องเรียนการทุจริตโทรศัพท์
02 126 5800 ต่อ 2627, 2567, 2632, 2559

๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
✓ 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
นางสาวสุชลธา จารินทร์
0 2127 7000 ต่อ 4364
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 การกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
✓

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor

๖๖

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ 2 ให้ น าข้ อ มู ล จากตารางที่ 1 มาวิ เคราะห์ เพื่ อ แสดงสถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของ
แต่ ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ออกตามรายสี ไฟจราจร เขี ย ว เหลื อ ง ส้ ม แดง โดยระบุ ส 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
1 การกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ

เขียว

เหลือง

ส้ม
✓

แดง

ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๖๗

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดั บปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
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
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ 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
การกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
เป็นกรณีพิเศษ

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
2
3
6

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

๖๘

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 ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
การกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
เป็นกรณีพิเศษ
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมิน ว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

๖๙

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุการณ์ ที่ มีความเสี่ยงสู งสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
การกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
จัดทาแนวทางในการกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
เป็นกรณีพิเศษ
กรณีพิเศษ
ตารางที่ ๕ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ยงที่ มี ค่ าความเสี่ ย งการทุ จริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดั บ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

๗๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม กรมบัญชีกลาง
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แนวทางการกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร กรณีพิเศษ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

จัดทาแนวทางในการกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยา กรณีพิเศษ

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
อยู่ระหว่างดาเนินการกระบวนงานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและ
จัดทาแนวทางในการกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร กรณีพิเศษ

ผลการดาเนินงาน
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม กรมบัญชีกลาง
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แนวทางการกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร กรณีพิเศษ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

จัดทาแนวทางในการกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร กรณีพิเศษ

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
1. อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรม
2. แนวทางในการกาหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
กรณีพิเศษ

ผลการดาเนินงาน

๖๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน มาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
และผลประโยชน์ต่างๆ
d
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง d
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเบญจวรรณ มีไชย นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
d
โทรศัพท์
02-265-8050 ต่อ 5124
d
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor Unknown Factor

1 เจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญ ของฝากหรือสินบน
จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้อง
ให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต

2 เจ้าหน้าที่มีการกาหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้างมีการ
กาหนดขอบเขต หรือเนื้องานที่เกินความจาเป็น
(Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้
เพื่อเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับในแต่ละ
งวดงานหลายครั้ง เกินความจาเป็น หรือมีการถ่วงเวลา
ในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสาคัญ

4 เจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพยากร
ภาครัฐ เช่น วัสดุอุปกรณ์ รถส่วนกลาง ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในเวลาราชการ

5 เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาข้อมูลภายในหรือมาตรการ/
นโยบาย/หรือคุณสมบัติ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
นาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ (การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ)
ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Known Factor

๖๓

- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นาข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
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 เจ้าหน้าที่รัฐรับของขวัญ ของฝากหรือสินบนจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่ง
อาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต

2 เจ้าหน้าที่มีการกาหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้างมีการกาหนดขอบเขต
หรือเนื้องานที่เกินความจาเป็น (Over Design) เพื่อให้มีการประมาณการ
ราคาในส่วนนี้เพื่อเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

3 คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง
เกินความจาเป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่
เป็นสาระสาคัญ

4 เจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพยากรภาครัฐ
เช่น วัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ในเวลาราชการ

5 เจ้าหน้าที่มีโอกาสนาข้อมูลภายในหรือมาตรการ/นโยบาย/หรือคุณสมบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง นาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ (การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ)
ตารางที่ 2 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสี
จราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๖๔

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดั บปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
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 มีความจาเป็นต่าในการเฝ้า ระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 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))
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
1 เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนด้านการจัดซื้อ
2
2
4
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการ
เรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์
จากองค์กรในอนาคต
ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
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ระดับความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงระดับต่า
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
ความเสี่ยงระดับสูง

ค่าความเสี่ยงรวม
1-3
4-6
7-9

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 ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การทุจริต
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนด้านการ
ดี
ค่อนข้างต่า
ต่า
ปานกลาง
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ จากหน่วยงานหรือบุคคล
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
อื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้
ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์
อ่อน
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
สูง
จากองค์กรในอนาคต
ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทา
การ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อ กเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง สุ ด จากการประเมิ น การควบคุ ม ความเสี่ ย ง
Risk–Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่ หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง
ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ ยงอยู่ ในระดับ สู ง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ ยงการทุ จริ ตอยู่ในระดับต่ า
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ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือก
ภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นามา
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความ
มาตรการป้องกันการทุจริต
เสี่ยงการทุจริต
1. เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วย
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
จากหน่วยงาน
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการเปิดโอกาส
หรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
เรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือ - ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
เอื้อประโยชน์จากองค์กรใน ต่อสาธารณะ
อนาคต
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ
- ประกาศสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ประกาศสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
- คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ
e-bidding
- ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้
ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)
- การบูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุในด้าน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
- จัดกิจกรรมประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
- จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตในหัวข้อ
“การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ”และ“การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงประเด็นการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กฎ
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๔ ตามลาดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความ มาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เสี่ยงการทุจริต
ภาครัฐและผลประโยชน์ต่างๆ
มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง
สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

มาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ
ผลประโยชน์ต่างๆ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ......................................................................................
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการ
กาหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส
และแข่งขันอย่างเป็นธรรม คานึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสาคัญ เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กาหนดการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้
สามารถป้องกันการรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกัน
การรับสินบนทุกรูปแบบ
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้างสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะมีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการ
มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรวจสอบได้
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มี
เจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างจริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็น

๖๘

มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันและรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานสามารถป้องกัน
การรับสินบนได้อย่างประสิทธิภาพ
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2564 และเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1) เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้
พร้อมทั้ง
ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะด้วย
- คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้
แนวทาง
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ ebidding
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
- ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง
หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตใน
การปฏิบัติงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและ
หน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์มิให้เกิดกับสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุ ในด้านการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
โดยการพัฒนาระบบการกากับ ดูแลพัสดุและทรัพย์สินของราชการโดยใช้ QR Code
ทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขออนุญาต การยืม-คืน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบ e-form และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบ วางระบบในการกากับ ดูแล และ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
- จัดกิจกรรมประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล เที่ยงตรงกล้ายืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคมปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรมและโปร่งใส ร่วมกันต่อต้าน
การทุจริต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
- จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานภาครัฐ”และ“การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประเด็นการ

๖๙

ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”เพื่อเป็น
การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรเป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสและนาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับนาไปใช้ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับผิดชอบในการรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้
• ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กทม. 10400
• ทางเว็บไซต์ www.pdmo.go.th หัวข้อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน”
• โทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5705, 5102
• โทรสาร 0 2273 9147
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความ มาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ
เสี่ยงการทุจริต
ผลประโยชน์ต่างๆ
มาตรการ/กิจกรรม/ มาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและผลประโยชน์ต่างๆ
แนวทาง
สถานะการดาเนินการ  ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ......................................................................................
ผลการดาเนินงาน
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการกาหนดกรอบ
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่าง
เป็ น ธรรม ค านึ งถึ งวั ต ถุ ป ระสงค์ การใช้ งานเป็ น ส าคั ญ เพื่ อให้ เกิ ด ความคุ้ มค่ าในการใช้ จ่ ายเงิ น
กาหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกัน
การรับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
2544 เป็นไปอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีความ
โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรวจสอบได้
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนารมณ์ที่
มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ตามนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันและรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ
ป้องกันการรับสินบนได้อย่างประสิทธิภาพ
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดาเนินงาน
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
(ต่อ)
พ.ศ. 2564 และเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1) เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะด้วย
- คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้แนวทาง
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์
อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต
การรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุ ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
โดยการพัฒนาระบบการกากับ ดูแลพัสดุและทรัพย์สินของราชการโดยใช้ QR Code ทบทวนแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับขออนุ ญาต การยื ม-คื น และการใช้ ทรัพย์สิ นของทางราชการเพื่ อให้ ง่ายต่อการปฏิ บั ติ งาน
ในรูปแบบ e-form และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบ วางระบบในการกากับ ดูแล และตรวจสอบ
พัสดุประจาปี
- จัดกิจกรรมประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล เที่ยงตรงกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคมปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรมและโปร่งใส ร่วมกันต่อต้านการทุจริต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
- จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ”และ“การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงประเด็นการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสและนาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับนาไปใช้ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จั ดท ามาตรการเพื่ อขั บ เคลื่ อนการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสของ สบน.ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่ อเป็ นแนวทางในการขับเคลื่ อนคุณธรรมและความโปร่งใสของ สบน. ให้ เป็นไปตาม
กรอบการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)โดยวิเคราะห์แนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่ งด่ วน และประเด็ นที่ จะต้ องพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ นจากการด าเนิ นงานในปี ที่ ผ่ านมา ซึ่ งจากการท า
มาตรการดังกล่ าวทาให้ผลคะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ประกาศผลแล้ วเมื่ อวั นที่ 20 มิ ถุ นายน 2564 แบบวั ด OIT
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญและเป็นปัจจุบันของหน่วยงาน
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดาเนินงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยประเมินใน 5 ประเด็น ดังนี้ (1) ข้อมูลพื้นฐาน
(ต่อ)
(2) การบริ หารงาน (3) การบริ หารเงิ นงบประมาณ (4) การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคล
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมิน 43 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล 33 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 10 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมิน สบน.
ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็มทุกตัวชี้วัด ทาให้ สบน. ได้รับคะแนนแบบวัด OIT เต็ม 40 คะแนน
- จั ดท าแผนปฏิบั ติ การตามยุทธศาสตร์การส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สบน. ประจาปี 2564
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ปลูกฝังค่านิยมการปฏิบัติงานซื่อสัตย์สุจริต และบูรณา
การหลักคุณธรรม และจริยธรรม ให้ เข้ากับการดาเนินงานตามภารกิจของ สบน. โดยบุ คลากร สบน.
ทุ กคนมี ส่ วนร่ วมในการขั บ เคลื่ อนคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ ง สบน. มี การจั ดกิ จกรรมที่ มี ความ
หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในทุกระดับของ สบน. ซึ่งบุคลากรสามารถ
น าองค์ความรู้ ที่ได้รั บไปใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันได้เป็ นอย่างดี รวมทั้ งเป็ นหนึ่ งในตัวช่ วยการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมของ สบน.
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2) เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สบน. และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สบน. ด้วย
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับผิดชอบในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้
• ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
• ทางเว็บไซต์ www.pdmo.go.th หัวข้อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน”
• โทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5705, 5102
• โทรสาร 0 2273 9147
• ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความ มาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ
เสี่ยงการทุจริต
ผลประโยชน์ต่างๆ
มาตรการ/กิจกรรม/ มาตรการป้องกันการรับผลประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและผลประโยชน์ต่างๆ
แนวทาง
สถานะการดาเนินการ  ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ......................................................................................
ผลการดาเนินงาน
- พระราชบั ญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการกาหนดกรอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คานึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสาคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กาหนดการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อให้สามารถป้องกันการ
รับสินบนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้มีกลไกหรือระบบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสานักงาน
บริ หารหนี้ สาธารณะ เพื่ อให้ การจั ดซื้ อจัดจ้ างของส านั กงานบริ หารหนี้ สาธารณะมี ความโปร่งใส เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับหลักการมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นใน
การขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกันและรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการรับสินบน
ได้อย่างประสิทธิภาพ
- ประกาศส านั กงานบริ หารหนี้ สาธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 และเรื่ อง เผยแพร่ แผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่ มเติ ม
ครั้ งที่ 1) เพื่ อให้ การด าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง เป็ นไปด้ วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้ อมทั้ ง
ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะด้วย
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ผลการดาเนินงาน
- คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding เพื่อให้แนวทาง
(ต่อ)
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์
อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต
การรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- บูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุ ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
โดยการพัฒนาระบบการกากับ ดูแลพัสดุและทรัพย์สินของราชการโดยใช้ QR Code ทบทวนแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับขออนุ ญาต การยื ม-คื น และการใช้ ทรัพย์สิ นของทางราชการเพื่ อให้ ง่ายต่อการปฏิ บั ติ งาน
ในรูปแบบ e-form และสื่อสารให้แก่บุคลากรได้รับทราบ วางระบบในการกากับ ดูแล และตรวจสอบ
พัสดุประจาปี
- จัดกิจกรรมประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล เที่ยงตรงกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคมปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรมและโปร่งใส ร่วมกันต่อต้านการทุจริต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
- จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ”และ“การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงประเด็นการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสและนาความรู้ความเข้าใจที่ได้รับนาไปใช้ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จั ดท ามาตรการเพื่ อขั บ เคลื่ อนการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสของ สบน.ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่ อเป็ นแนวทางในการขับเคลื่ อนคุณธรรมและความโปร่งใสของ สบน. ให้ เป็นไปตาม
กรอบการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)โดยวิเคราะห์แนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่ งด่ วน และประเด็ นที่ จะต้ องพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ นจากการด าเนิ นงานในปี ที่ ผ่ านมา ซึ่ งจากการท า
มาตรการดังกล่ าวทาให้ผลคะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ประกาศผลแล้ วเมื่ อวั นที่ 20 มิ ถุ นายน 2564 แบบวั ด OIT
มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อประเมิ นการเผยแพร่ และเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ ส าคั ญและเป็ นปั จจุ บั นของหน่ วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยประเมินใน 5 ประเด็น ดังนี้ (1) ข้อมูลพื้นฐาน
(2) การบริ หารงาน (3) การบริ หารเงิ นงบประมาณ (4) การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคล
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมิน 43 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล 33 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 10 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมิน สบน.
ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็มทุกตัวชี้วัด ทาให้ สบน. ได้รับคะแนนแบบวัด OIT เต็ม 40 คะแนน
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงานระดับกรม สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดาเนินงาน
- จั ดท าแผนปฏิบั ติ การตามยุทธศาสตร์การส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สบน. ประจาปี 2564
(ต่อ)
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ปลูกฝังค่านิยมการปฏิบัติงานซื่อสัตย์สุจริต และบูรณา
การหลักคุณธรรม และจริยธรรม ให้ เข้ากับการดาเนินงานตามภารกิจของ สบน. โดยบุ คลากร สบน.
ทุ กคนมี ส่ วนร่ วมในการขั บ เคลื่ อนคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ ง สบน. มี การจั ดกิ จกรรมที่ มี ความ
หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในทุกระดับของ สบน. ซึ่งบุคลากรสามารถ
น าองค์ความรู้ ที่ได้รั บไปใช้ ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวันได้เป็ นอย่างดี รวมทั้ งเป็ นหนึ่ งในตัวช่ วยการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมของ สบน.
- ประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2) เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
ได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สบน. และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สบน. ด้วย
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับผิดชอบในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้
• ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
• ทางเว็บไซต์ www.pdmo.go.th หัวข้อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน”
• โทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5705, 5102
• โทรสาร 0 2273 9147
• ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 สานักนายกรัฐมนตรี
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ และการประเมินราคาหรือทบทวนราคาหลักประกัน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู้รับผิดชอบ
นางนฤมล ไพชยนต์
ผู้อานวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ
โทรศัพท์
02-208-3833

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

1

2
3
4
5
6

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
- พนักงานเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า เพื่อให้
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีความสะดวก และ
ได้วงเงินสูง
- ใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ผ่อนผัน/
ผ่อนปรนกระบวนการควบคุม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
พนักงานลักลอบถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า
พนักงานทารายการโอนเงินโดยไม่มีเงินสดจริง (โอนลอย)
นาข้อมูลภายในไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกทาให้
ธนาคารเสียผลประโยชน์
การประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสินเชื่อ
หรือทบทวนหลักประกันสินเชื่อไม่ตรงตามสภาพ หรือ
มูลค่าที่แท้จริง
ผู้บังคับบัญชาไม่ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor

✓

✓
✓
✓
✓
✓

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
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- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

1

2
3
4
5
6

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
- พนักงานเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า เพื่อให้
กระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีความสะดวก และ
ได้วงเงินสูง
- ใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ผ่อนผัน
/ผ่อนปรนกระบวนการควบคุม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
พนักงานลักลอบถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า
พนักงานทารายการโอนเงินโดยไม่มีเงินสดจริง (โอนลอย)
นาข้อมูลภายในไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกทาให้ธนาคาร
เสียผลประโยชน์
การประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสินเชื่อ
หรือทบทวนหลักประกันสินเชื่อไม่ตรงตามสภาพ หรือ
มูลค่าที่แท้จริง
ผู้บังคับบัญชาไม่ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

เขียว

เหลือง

ส้ม
✓

แดง

✓
✓
✓
✓
✓

ตารางที่ 2 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
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ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่

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

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 - พนักงานเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด
จากลูกค้า เพื่อให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อมี
ความสะดวก และได้วงเงินสูง
- ใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบ
ฯ ผ่อนผัน/ผ่อนปรนกระบวนการควบคุม
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
2 การประเมินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
สินเชื่อ หรือทบทวนหลักประกันสินเชื่อ
ไม่ตรงตามสภาพหรือมูลค่าที่แท้จริง

3

3

3x3

3

3

3x3

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
7-9
ความเสี่ยงระดับสูง
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
- พนักงานเรียกรับเงินหรือประโยชน์
อื่นใดจากลูกค้า เพื่อให้กระบวนการ
อนุมัติสินเชื่อมีความสะดวก และได้
วงเงินสูง
- ใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้น
ระเบียบฯ ผ่อนผัน/ผ่อนปรน
กระบวนการควบคุม
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

๗๙

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
-การประเมินทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันสินเชื่อ หรือทบทวน
หลักประกันสินเชื่อไม่ตรงตามสภาพ
หรือมูลค่าที่แท้จริง

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทา
การ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
1 - พนักงานเรียกรับเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า
เพื่อให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
มีความสะดวก และได้วงเงินสูง
- ใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือ
ยกเว้นระเบียบฯ ผ่อนผัน/ผ่อนปรน
กระบวนการควบคุม เพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่

มาตรการป้องกันการทุจริต
ปลูกจิตสานึก
- กาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจโดยยึด
หลักบรรษัทภิบาล และการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อสร้างความยั่งยืน
ให้แก่ธนาคาร
- ดาเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงาน
และพนักงานมีส่วนร่วมในการระดม
ความคิดผ่านยุทธศาสตร์ 3 ป.
(ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปรับเปลี่ยน)
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4 outcomes คือ
1. Financial Growth
2. Stakeholders/ Regulators
Confidence
3. Transparent Process
4. Employees Satisfaction

ป้องกัน
- มีนโยบายต่อต้านการรับ-ให้
สินบนและคอร์รัปชั่น (Anti
Bribery and Corruption Policy)
ด้วยหลักการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ธนาคาร
ไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้
(Zero Tolerance)
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ธนาคาร (Code of Conduct)
อย่างต่อเนื่อง
- มีระเบียบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุริตและ
ประพฤติมิชอบ
- มีนโยบายสินเชื่อ (Loan Policy)
และระเบียบปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ

๘๐

ที่

รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต

2 การประเมินทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกันสินเชื่อ หรือ
ทบทวนหลักประกันสินเชื่อไม่ตรง
ตามสภาพ หรือมูลค่าที่แท้จริง

มาตรการป้องกันการทุจริต
ที่มีกระบวนการ Check and
ปรับเปลี่ยน
Balance รวมถึงการอนุมัติวงเงิน
- กาหนดบทลงโทษทางวินัย
ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมีการอนุมัติ
- ยกระดับกระบวนการป้องกัน
ในรูปแบบของคณะกรรมการ
การกระทาทุจริตแบบ End to End - มีมาตรการควบคุมการเบิก
Process ซึ่งมีการป้องกันและ
ค่าใช้จ่ายของธนาคาร
ตรวจสอบตั้งแต่หน่วยงาน
- มีกระบวนการแจ้งเบาะแสการ
First Line
กระทาผิด (Whistle Blowing)
- มีกระบวนการพิจารณาโทษ
ป้องกัน
ทางวินัยและการใช้สิทธิดาเนินการ - มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติงาน
ทางกฎหมายที่เข้มข้น
เรื่อง การตรวจสอบสภาพ
หลักทรัพย์ประกัน และคู่มือการ
ตรวจสอบสภาพและประเมินราคา
หลักทรัพย์
- มีการกาหนดรูปแบบสัญญาจ้าง
ประเมินราคาทรัพย์สิน ระหว่าง
ธนาคารกับบริษัทประเมินราคา
ภายนอกเป็นมาตรฐาน โดยมีการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บริษัทประเมินราคาภายนอกไว้
อย่างชัดเจน และมีการกากับดูแล
ให้บริษัทประเมินราคาภายนอก
ดาเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
- มีการกาหนดแนวทางการ
ประเมินราคาและอนุมัติรับรอง
ราคาหลักทรัพย์ประกัน
ที่ตั้งอยู่ใน/นอกแนวเขตป่าสงวน
- มีกระบวนการแจ้งเบาะแสการ
กระทาผิด (Whistle Blowing)

ตารางที่ ๕ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ยงที่ มี ค่ าความเสี่ ย งการทุ จริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดั บ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

๘๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
1. กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

1. มีนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น (Anti Bribery and
Corruption Policy) ด้วยหลักการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ธนาคารไม่
สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ (Zero Tolerance)
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร
(Code of Conduct) อย่างต่อเนื่อง
3. มีระเบียบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. มีนโยบายสินเชื่อ (Loan Policy) และระเบียบปฏิบัติงานด้านสินเชื่อที่มี
กระบวนการ Check and Balance รวมถึงการอนุมัติวงเงินที่มีมูลค่าสูง ซึ่ง
มีการอนุมัติในรูปแบบของคณะกรรมการ
5. มีมาตรการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายของธนาคาร
6. มีกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing)
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ดาเนินการครบถ้วน และมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารมีการสื่อสาร ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น (Anti Bribery and
Corruption Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct)
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาเป็นบทความขนาดสั้นเผยแพร่ผ่านช่องทางอีเมล์เป็น
ประจาทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเน้น
ย้าความสาคัญเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในกระบวนการปฏิบัติงาน

๘๒

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
2. การประเมินราคาหรือทบทวนราคาหลักประกัน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

1. มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบสภาพ
หลักทรัพย์ประกัน และคู่มือการตรวจสอบสภาพและประเมินราคา
หลักทรัพย์
2. มีการกาหนดรูปแบบสัญญาจ้างประเมินราคาทรัพย์สิน ระหว่าง
ธนาคารกับบริษัทประเมินราคาภายนอกเป็นมาตรฐาน โดยมีการกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทประเมินราคาภายนอกไว้อย่างชัดเจน
และมีการกากับดูแลให้บริษัทประเมินราคาภายนอกดาเนินการตาม
เงื่อนไขสัญญาจ้าง
3. มีการกาหนดแนวทางการประเมินราคาและอนุมัติรับรองราคา
หลักทรัพย์ประกัน ที่ตั้งอยู่ใน/นอกแนวเขตป่าสงวน
4. มีกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing)
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ดาเนินการครบถ้วน และมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารมีการสื่อสาร ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชั่น
(Anti Bribery and Corruption Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร
(Code of Conduct) อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาเป็นบทความขนาดสั้น
เผยแพร่ผ่านช่องทางอีเมล์เป็นประจาทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเน้นย้าความสาคัญเกี่ยวกับ
แนวทางการดาเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน

๘๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.)
การยาสูบแห่งประเทศไทย
นางสาวชุณหกาญจน์ เดชหาญ
0 2229 1101
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้
อานาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่
ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor

√

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor

๘๔

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ 2 ให้ น าข้ อ มู ล จากตารางที่ 1 มาวิ เคราะห์ เพื่ อ แสดงสถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของ
แต่ ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ออกตามรายสี ไฟจราจร เขี ย ว เหลื อ ง ส้ ม แดง โดยระบุ ส 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
ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้
1
อานาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

√

ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๘๕

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ ปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
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
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้ นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 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
ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง และใช้อานาจแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ

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

2

6

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

๘๖

ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
7-9
ความเสี่ยงระดับสูง
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 ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง และใช้อานาจแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทา
การ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

๘๗

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุการณ์ ที่มีความเสี่ยงสู งสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
ความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้าง และใช้อานาจแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจ
เลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา
ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน

มาตรการป้องกันการทุจริต
1. จัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เปิ ด เผยข้ อ มู ล รั บ รองความไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ
เกี่ ย วข้ อ งกั น เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ห รื อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Conflict of
Interest) ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอ
ราคา
3. กาหนดให้ ทุกส่วนงาน จัดทาแบบประเมินการควบคุม
ตนเอง (Control Self Assessment) กระบวนการงาน
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบี ยบพัสดุ(ที่อยู่ในอานาจฝ่ ายอนุมัติ)
และก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น โอกาสเกิ ด การทุ จ ริ ต ทุ ก
ขั้นตอน
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้าง

ตารางที่ ๕ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ยงที่ มี ค่ าความเสี่ ย งการทุ จริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดั บ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

๘๘

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. จัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เปิดเผยข้อมูลรับรองความไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict
of Interest) ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา
3. กาหนดให้ทุกส่วนงาน จัดทาแบบประเมินการควบคุมตนเอง (Control
Self Assessment) กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ(ที่อยู่
ในอานาจฝ่ายอนุมัติ) และกาหนดให้มีการประเมินโอกาสเกิดการทุจริตทุก
ขั้นตอน
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการ
ป้องกันความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและใช้อานาจแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า
หรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์
มาตรการภายใน ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน
อย่างเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนและ
พัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น

๘๙

ผลการดาเนินงาน

2. เปิดเผยข้อมูลรับรองความไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา โดย
กาหนดให้ทุกส่วนงานจะต้องนาแบบรับรองระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย (www.thaitobacco.or.th) เพื่อให้ประชาชนบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงรายละเอียดในขั้นตอนการดาเนินงาน แสดงถึงความโปร่งใส
เปิดเผย และตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา
3. กาหนดให้ทุกส่วนงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย จัดทาแบบประเมิน
การควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) กระบวนการงาน
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (ที่อยู่ในอานาจฝ่ายอนุมัติ) และระบุ
รายละเอียดในการดาเนินการในแต่ละหัวข้อว่ามีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไร
พร้อมประเมินโอกาสเกิดการทุจริตในทุกขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดขั้นตอนกิจกรรมการดาเนินงาน
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
3. การควบคุมที่มีอยู่ในกิจกรรมการทางานและมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. ผลการดาเนินงานจริงของการควบคุมที่มีอยู่
6. ผลการประเมินจุดควบคุม
7. การประเมินโอกาสเกิดการทุจริต (H/M/L)
8. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
9. การปรับปรุงการควบคุม
10.กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

๙๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1. จัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เปิดเผยข้อมูลรับรองความไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict
of Interest) ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา
3. กาหนดให้ทุกส่วนงาน จัดทาแบบประเมินการควบคุมตนเอง (Control
Self Assessment) กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ(ที่อยู่
ในอานาจฝ่ายอนุมัติ) และกาหนดให้มีการประเมินโอกาสเกิดการทุจริตทุก
ขั้นตอน
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นการ
ป้องกันความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและใช้อานาจแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า
หรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์
มาตรการภายใน ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน
อย่างเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนและ
พัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น

๙๑

ผลการดาเนินงาน

2. เปิดเผยข้อมูลรับรองความไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา โดย
กาหนดให้ทุกส่วนงานจะต้องนาแบบรับรองระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย (www.thaitobacco.or.th) เพื่อให้ประชาชนบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงรายละเอียดในขั้นตอนการดาเนินงาน แสดงถึงความโปร่งใส
เปิดเผย และตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา
3. กาหนดให้ทุกส่วนงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย จัดทาแบบประเมิน
การควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) กระบวนการงาน
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (ที่อยู่ในอานาจฝ่ายอนุมัติ) และระบุ
รายละเอียดในการดาเนินการในแต่ละหัวข้อว่ามีขั้นตอนการดาเนินการอย่างไร
พร้อมประเมินโอกาสเกิดการทุจริตในทุกขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดขั้นตอนกิจกรรมการดาเนินงาน
2. หน่วยงานรับผิดชอบ
3. การควบคุมที่มีอยู่ในกิจกรรมการทางานและมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. ผลการดาเนินงานจริงของการควบคุมที่มีอยู่
6. ผลการประเมินจุดควบคุม
7. การประเมินโอกาสเกิดการทุจริต (H/M/L)
8. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
9. การปรับปรุงการควบคุม
10.กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

๙๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

การให้บริการทางการเงินและการให้สินเชื่อ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต
0-2558-6555 ต่อ 6596
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 พนักงานขาดความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน จึงอาจมีแรงผลักดันให้
ทาการทุจริต
2 พนักงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ก่อให้เกิดช่องโหว่และโอกาส ในการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor




3 กระบวนการในการปฏิบัติงานบางกระบวนการขาด
ประสิทธิภาพและขาดกลไกในการป้องกัน เพื่อยับยั้ง
การกระทาทุจริต



4 ระบบงานธุรกิจหลัก (Core Banking System) มี
ช่องโหว่และไม่ยืดหยุ่นเพียงพอในการปรับปรุงระบบ



5 ระบบการตรวจจับการทุจริต ธุรกรรมที่มีความเสี่ยง
ก่อให้เกิดการทุจริต ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ



๙๓

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

6 ภัยคุกคามทาง Cyber อาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอก ใช้เป็นช่องทางในการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor


ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ 2 ให้ น าข้ อ มู ล จากตารางที่ 1 มาวิ เคราะห์ เพื่ อ แสดงสถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของ
แต่ ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ออกตามรายสี ไฟจราจร เขี ย ว เหลื อ ง ส้ ม แดง โดยระบุ ส 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

๙๔

ที่
1

2
3

4
5

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
เหลือง
ส้ม

พนักงานขาดความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน จึงอาจมีแรงผลักดันให้
ทาการทุจริต

พนักงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ก่อให้เกิดช่องโหว่และโอกาส ในการทุจริต

กระบวนการในการปฏิบัติงานบางกระบวนการขาด
ประสิทธิภาพและขาดกลไกในการป้องกัน เพื่อยับยั้ง
การกระทาทุจริต

ระบบงานธุรกิจหลัก (Core Banking System) มี
ช่องโหว่และไม่ยืดหยุ่นเพียงพอในการปรับปรุงระบบ

ระบบการตรวจจับการทุจริต ธุรกรรมที่มีความเสี่ยง
ก่อให้เกิดการทุจริต ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

6 ภัยคุกคามทาง Cyber อาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอก ใช้เป็นช่องทางในการทุจริต

แดง



ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ ปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๙๕

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
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 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 พนักงานขาดความซื่อสัตย์สุจริต
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน จึงอาจมีแรงผลักดันให้
ทาการทุจริต
2 พนักงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ ก่อให้เกิดช่องโหว่
และโอกาสในการทุจริต
3 กระบวนการในการปฏิบัติงานบาง
กระบวนการขาดประสิทธิภาพและ
ขาดกลไกในการป้องกัน เพื่อยับยั้ง
การกระทาทุจริต

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

2

2

4

2

2

4

๙๖

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

4 ระบบงานธุรกิจหลัก (Core Banking
System) มีช่องโหว่และไม่ยืดหยุ่น
เพียงพอ ในการปรับปรุงระบบ
5 ระบบการตรวจจับการทุจริต ธุรกรรม
ที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดการทุจริต
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
6 ภัยคุกคามทาง Cyber อาจส่งผล
กระทบต่อธนาคาร ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทั้งจากบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอก ใช้เป็นช่องทางใน
การทุจริต

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

1

2

3

3

9

ตารางที่ 3 นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
7-9
ความเสี่ยงระดับสูง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk–Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ 4 ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี
: จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จั ด การไม่ ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๙๗

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

1. พนักงานขาดความซื่อสัตย์สุจริต
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน จึงอาจมีแรงผลักดันให้ทา
การทุจริต

ดี

2. พนักงานปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ ก่อให้เกิดช่องโหว่
และโอกาสในการทุจริต
3. กระบวนการในการปฏิบัติงานบาง
กระบวนการขาดประสิทธิภาพและ
ขาดกลไกในการป้องกัน เพื่อยับยั้ง
การกระทาทุจริต
4. ระบบงานธุรกิจหลัก (CoreBanking System) มีช่องโหว่และไม่
ยืดหยุ่นเพียงพอในการปรับปรุงระบบ
5. ระบบการตรวจจับการทุจริต
ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดการ
ทุจริต ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
6. ภัยคุกคามทาง Cyber อาจส่งผล
กระทบต่อธนาคาร ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทั้งจากบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอก ใช้เป็นช่องทางใน
การทุจริต

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ค่อนข้างสูง

ปานกลาง

ปานกลาง
ค่อนข้างสูง

อ่อน
ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ปานกลาง
ค่อนข้างสูง

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ค่อนข้างสูง

สูง

ดี

ปานกลาง
ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ค่อนข้างสูง

สูง

ดี

ปานกลาง
ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

สูง

ค่อนข้างสูง
สูง

ตารางที่ 4 ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมิน ว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

๙๘

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ 5 ให้ เลือกเหตุการณ์ ที่ มีความเสี่ ยงสู งสุ ดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
1 ระบบการตรวจจับการทุจริต ธุรกรรมที่มี • พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับ (Scenario) เพื่อให้
ความเสี่ยงก่อให้เกิดการทุจริต ยังไม่มี
เงื่อนไขในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตที่ทันต่อ
ประสิทธิภาพเพียงพอ
เหตุการณ์และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับธนาคารได้
2 ภัยคุกคามทาง Cyber อาจส่งผลกระทบ • กาหนดกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง
ต่อธนาคาร ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
(ระบบงาน Near Real Time) เพื่อให้ได้กระบวนการ
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ใช้เป็น
ตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง และเสริมสร้างความ
ช่องทางในการทุจริต
เชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการของธนาคาร
• จัดทาคู่มือระบบงาน Near Real Time เพื่อเป็น
แนวทางในการตรวจสอบ และเพื่อให้ทราบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
ตารางที่ 5 พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ยงที่ มี ค่ าความเสี่ ย งการทุ จ ริต จากตารางที่ 4 ตามล าดั บ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

๙๙

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส่วนงาน สานักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 1. แผนพัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับ (Scenario)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

กิจกรรมที่สาคัญ
1) กาหนด/ออกแบบ/ทดสอบ เงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต (Scenario)
2) พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต
3) ทดสอบการทางานของระบบ Fraud Detection (UAT) ก่อนนา
ระบบขึ้นใช้งานจริง
4) นาเงื่อนไขการตรวจจับขึ้นระบบใช้งานจริง (Go-Live)

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
หมายเหตุ
ธ.ก.ส. เริ่มแผนงานประจาปีบัญชี 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564

ผลการดาเนินงาน

๑๐๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส่วนงาน สานักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2. แผนกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง
(ระบบงาน Near- Real Time)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
กิจกรรมที่สาคัญ
1) ศึกษาและวิเคราะห์ความจาเป็นในการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง
2) ออกแบบกระบวนการทางานระบบงาน Near Real Time
3) กระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง
4) นากระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง ขึ้นใช้งานจริง
5) ประเมินผลการทางานรูปแบบ 24 ชั่วโมง
6) รายงานผลการประเมินการทางานรูปแบบ 24 ชั่วโมง เสนอ ผอ.สปท.
สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ธ.ก.ส. เริ่มแผนงานประจาปีบัญชี 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564

๑๐๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส่วนงาน สานักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 3. แผนจัดทาคู่มือระบบงาน Near Real Time
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

กิจกรรมที่สาคัญ
1) ศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หารือ Call center
2) จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3) จัดทาร่างคู่มือการตรวจสอบ
4) นาเสนอคู่มือต่อ ผู้บริหาร (ผู้บริหารทีม/ผช./ผอ.สปท.)
5) บันทึกเข้าระบบคู่มือ
6) นาคู่มือขึ้นใช้งาน

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
หมายเหตุ
ธ.ก.ส. เริ่มแผนงานประจาปีบัญชี 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564

ผลการดาเนินงาน

๑๐๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส่วนงาน สานักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 1. แผนพัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับ (Scenario)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

กิจกรรมที่สาคัญ
1) กาหนด/ออกแบบ/ทดสอบ เงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต (Scenario)
2) พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต
3) ทดสอบการทางานของระบบ Fraud Detection (UAT) ก่อนนา
ระบบขึ้นใช้งานจริง
4) นาเงื่อนไขการตรวจจับขึ้นระบบใช้งานจริง (Go-Live)

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
เป็นไปตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้
1) ได้กาหนด/ออกแบบ/ทดสอบ เงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต
(Scenario) จานวน 7 เงื่อนไข
2) พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับการทุจริต
3) ทดสอบการทางานของระบบ Fraud Detection (UAT) ก่อนนา
ระบบขึ้นใช้งานจริง จานวน 3 เงื่อนไข จาก 7 เงื่อนไข
4) ได้นาเงื่อนไขการตรวจจับขึ้นระบบใช้งานจริง (Go - Live)
จานวน 3 เงื่อนไข เมื่อเดือน มิ.ย. 64
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาและนาเงื่อนไขที่เหลืออยู่ จานวน 4 เงื่อนไข
ขึ้นระบบใช้งานจริงต่อไป

ผลการดาเนินงาน

๑๐๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส่วนงาน สานักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2. แผนกระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง
(ระบบงาน Near Real Time)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
กิจกรรมที่สาคัญ
1) ศึกษาและวิเคราะห์ความจาเป็นในการตรวจจับธุรกรรม 24
ชั่วโมง
2) ออกแบบกระบวนการทางานระบบงาน Near Real Time
3) กระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง
4) นากระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง ขึ้นใช้งานจริง
5) ประเมินผลการทางานรูปแบบ 24 ชั่วโมง
6) รายงานผลการประเมินการทางานรูปแบบ 24 ชั่วโมง เสนอ ผอ.
สปท.
สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้
1) ได้ศึกษาวิเคราะห์ความจาเป็นและออกแบบกระบวนการทางาน
ประจาเดือน เม.ย. 64
2) ได้ออกแบบกระบวนการทางานระบบงาน
3) จัดทากระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชั่วโมง
4) อยู่ระหว่างดาเนินการนากระบวนการตรวจจับธุรกรรม 24 ชม.
ขึ้นใช้งานจริง ซึ่งหลังจากขึ้นใช้งานแล้ว จะมีการดาเนินการประเมินผล
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมทั้ง จะมีการรายงานผลการประเมินการ
ทางานรูปแบบ 24 ชั่วโมง ต่อผู้บริหารให้ทราบต่อไป

๑๐๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ส่วนงาน สานักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 3. แผนจัดทาคู่มือระบบงาน Near Real Time
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

กิจกรรมที่สาคัญ
1) ศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน หารือ Call center
2) จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3) จัดทาร่างคู่มือการตรวจสอบ
4) นาเสนอคู่มือต่อ ผู้บริหาร (ผู้บริหารทีม/ผช./ผอ.สปท.)
5) บันทึกเข้าระบบคู่มือ
6) นาคู่มือขึ้นใช้งาน

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................
เป็นไปตามเป้าหมาย มีรายละเอียด ดังนี้
1) ได้ศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2) ได้จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยร่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
นาเสนอคณะอนุกรรมการ CMC เห็นชอบแล้ว
3) อยู่ระหว่างจัดทาเป็นคู่มือการตรวจสอบ และนาคู่มือขึ้นใช้งานใน
ระบบคู่มือต่อไป

ผลการดาเนินงาน

๑๐๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
การบริหารจัดการป้องกันการทุจริตภายในธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้รับผิดชอบ
นายอัครเดช ภาพน้า
โทรศัพท์
02-202-2048

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ที่
1

2.

3

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknown Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
บุ คลากรภายในธนาคารปฏิ บั ติงานไม่เป็นไปตามระเบี ยบ
√
ข้ อบั งคั บ มี เจตนากระท าการที่ ส่ อไปในทางทุ จริ ตเพื่ อ
ผลประโยชน์ ต่ อตนเองหรื อ ร่ วมรู้ เห็ นเป็ นใจกั บ
บุคคลภายนอกที่ประสงค์ร้ายต่อธนาคาร สร้างความเสียหาย
ในด้านตัวเงิน ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อ
ธนาคารและชื่อเสียงของธนาคารในภาพรวม
กระบวนการปฏิ บั ติ งานที่ ไม่ เป็ นไปตามแนวปฏิ บั ติ ของ
√
หน่ วยงานกากับควบคุม รวมถึงการกาหนดจุดควบคุมไม่
เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap)เกิดความเสี่ยงที่บุคลากร
ภายในทาการทุจริตสร้างเสียหายต่อธนาคารทั้งในรูปตัวเงิน
เช่น การถูกเปรียบเทียบปรับหรือการถูกฟ้องร้องจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอกที่ไม่ประสงค์
√
ดีต่อธนาคาร ตลอดจนการแข่งขันด้าน Digital Service
หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาดการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การรักษาความปลอดภัยที่
รั ด กุ ม เพี ย งพอ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งทั้ ง จากบุ ค ลากร
ภายในและบุคคลภายนอกใช้เป็นช่องทางทาการทุจริต

๑๐๖

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor

ในการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ จั ด เก็ บ ใน
ฐานข้อมูล ระบบงาน น าข้อมู ล ที่จั ดเก็บในระบบไปใช้
เพื่ อประสงค์ เชิ งการค้า ส่ งผลกระทบต่ อความน่ าเชื่ อ
และชื่อเสียงของธนาคาร
ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 ให้นาข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
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
1 บุคลากรภายในธนาคารปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบั งคับ มีเจตนากระทาการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่ อ
ผลประโยชน์ ต่ อ ตนเองหรื อ ร่ ว มรู้ เ ห็ น เป็ น ใจกั บ
บุ คคลภายนอกที่ ป ระสงค์ ร้ายต่อธนาคาร สร้างความ
เสียหายในด้านตัวเงิน ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่
ลูกค้ามีต่อธนาคารและชื่อเสียงของธนาคารในภาพรวม
2 กระบวนการปฏิ บั ติ งานที่ ไม่ เป็ นไปตามแนวปฏิ บั ติ ของ
หน่ วยงานกากับควบคุม รวมถึงการกาหนดจุดควบคุมไม่
เพียงพอก่อให้ เกิดช่องโหว่ (Gap)เกิดความเสี่ยงที่บุคลากร

เขียว

เหลือง
√

√

ส้ม

แดง

๑๐๗

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ภายในทาการทุจริตสร้างเสียหายต่อธนาคารทั้งในรูปตัวเงิน
เช่น การถูกเปรียบเทียบปรับหรือการถูกฟ้องร้องจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
3 ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอกที่ไม่ประสงค์ดีต่อ
ธนาคาร ตลอดจนการแข่ งขั น ด้ าน Digital Service หาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาดการควบคุม
การเข้ าถึ งระบบงาน การรั กษาความปลอดภั ยที่ รั ดกุ ม
เพี ยงพอ ก่อให้ เกิดความเสี่ ยงทั้ งจากบุ คลากรภายในและ
บุ คคลภายนอกใช้ เป็ นช่ องทางท าการทุ จริ ต ในการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญที่จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบงาน
น าข้ อมู ลที่ จั ดเก็ บในระบบไปใช้ เพื่ อประสงค์ เชิ งการค้ า
ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อและชื่อเสียงของธนาคาร

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

√

ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ ปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
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
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

๑๐๘

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/
User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
1 บุคลากรภายในธนาคารปฏิบัติงานไม่เป็นไป
2
2
4
ตามระเบียบข้อบังคับ มีเจตนากระทาการที่
ส่ อไปในทางทุ จริ ตเพื่ อผลประโยชน์ ต่ อ
ต น เอ งห รื อ ร่ ว ม รู้ เห็ น เป็ น ใจ กั บ
บุ คคลภายนอกที่ ประสงค์ ร้ ายต่ อธนาคาร
สร้ างความเสี ยหายในด้ านตั วเงิ น ส่ งผล
กระทบต่ อความน่ าเชื่ อถื อที่ ลู กค้ ามี ต่ อ
ธนาคารและชื่อเสียงของธนาคารในภาพรวม
2 กระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแนว
2
2
4
ปฏิบัติของหน่วยงานกากับควบคุม รวมถึง
การกาหนดจุดควบคุมไม่เพียงพอก่อให้เกิด
ช่ องโหว่ (Gap)เกิ ดความเสี่ ยงที่ บุ คลากร
ภายในท าการทุ จ ริ ต สร้ างเสี ย หายต่ อ
ธนาคารทั้ งในรู ป ตั ว เงิ น เช่ น การถู ก
เปรียบเทียบปรับหรือการถูกฟ้องร้องจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร
3 ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอก
2
2
4
ที่ ไม่ ประสงค์ ดี ต่ อธนาคาร ตลอดจนการ
แข่ งขั น ด้ าน Digital Service หากระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาด
การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การรักษา
ความปลอดภัยที่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิด
ความเสี่ ยงทั้ งจากบุ คลากรภายในและ
บุคคลภายนอกใช้เป็นช่องทางทาการทุจริต
ในการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลส าคั ญที่

๑๐๙

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

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

จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบงาน นาข้อมูลที่
จั ด เก็ บ ในระบบไปใช้ เพื่ อ ประสงค์ เชิ ง
การค้า ส่ งผลกระทบต่อความน่ าเชื่อและ
ชื่อเสียงของธนาคาร
ตารางที่ 3 นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
7-9
ความเสี่ยงระดับสูง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk–Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ 4 ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี
: จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จั ด การไม่ ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๑๑๐

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

1.บุคลากรภายในธนาคารปฏิบัติงาน
ไม่ เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มี
เจตนากระท าการที่ ส่ อ ไปในทาง
ทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ร่วมรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลภายนอกที่
ประสงค์ร้ายต่อธนาคาร สร้างความ
เสียหายในด้านตัวเงิน ส่งผลกระทบ
ต่ อ ความน่ าเชื่ อ ถื อ ที่ ลู ก ค้ า มี ต่ อ
ธนาคารและชื่อเสียงของธนาคารใน
ภาพรวม

ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

2. กระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามแนวปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานก ากั บ
ควบคุม รวมถึงการกาหนดจุดควบคุม
ไม่ เพี ย ง พ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ช่ อ ง โ ห ว่
(Gap)เกิดความเสี่ยงที่บุคลากรภายใน
ทาการทุจริตสร้างเสียหายต่อธนาคาร
ทั้ ง ใ น รู ป ตั ว เงิ น เช่ น ก า ร ถู ก
เปรีย บเทียบปรับ หรือการถูกฟ้องร้อง
จากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายส่ ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร

ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

๑๑๑

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

3.ภั ย คุ ก ค า ม ท า ง Cyber จ า ก
บุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ ป ระสงค์ ดี ต่ อ
ธนาคาร ตลอดจนการแข่ ง ขั น ด้ า น
Digital Service หากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ พ ร้ อ มใช้ ง านขาดการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การรักษา
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ที่ รั ด กุ ม เพี ย งพ อ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งทั้ งจากบุ ค ลากร
ภายในและบุ ค คลภายนอกใช้ เ ป็ น
ช่ อ งทางท าการทุ จ ริ ต ในการแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงข้อมู ล ส าคัญ ที่จั ด เก็บ ใน
ฐานข้อมูลระบบงาน นาข้อมูลที่จัดเก็บ
ในระบบไปใช้เพื่ อประสงค์เชิ งการค้ า
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความน่ า เชื่ อ และ
ชื่อเสียงของธนาคาร

ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ 4 ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุม ความ
เสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน (ดี/
พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ 5 ให้ เลื อ กเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง สุ ด จากการประเมิ น การควบคุ ม ความเสี่ ย ง
Risk–Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทา
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความ
เสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน
ระดับ ต่ า ให้ ท าการจั ดท าแผนบริ ห ารความเสี่ ยงในเชิ งเฝ้ าระวั งความเสี่ ย งการทุ จริต หรือให้ ห น่ ว ยงาน
พิจารณาทาการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงการทุจริต นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)

๑๑๒

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
1. บุ ค ลากรภายในธนาคารปฏิ บั ติ ง านไม่ ธนาคารมี ก ารก ากั บ ดู แ ลและติ ด ตามให้ เจ้ า หน้ า ที่ มี ก าร
เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มี เ จตนา ปฏิ บั ติ โดยมี ก ลไกการถ่ ว งดุ ล และมี ก ารควบคุ ม ก ากั บ
กระท าการที่ ส่ อ ไป ใน ท างทุ จริ ต เพื่ อ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการ 3 Lines of
ผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นเป็นใจ Defense ทั่วทั้งองค์กร
กั บ บุ ค คลภ ายนอกที่ ป ระสงค์ ร้ า ยต่ อ
1. First Line เจ้ าข อ งงาน ป ฏิ บั ติ งาน ระ เบี ย บ
ธนาคาร สร้างความเสียหายในด้านตัวเงิน
หลักเกณฑ์ข้อบังคับ มี กาหนดจุดควบคุมให้มีการ
ส่งผลกระทบต่อความน่ าเชื่อถือที่ลู กค้ามี
ถ่วงดุลและสอบทานการปฏิบัติและรายงานผลต่อ
ต่ อ ธนาคารและชื่ อ เสี ย งของธนาคารใน
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
ภาพรวม
2. Second Line ผู้สอบทาน สุ่มสอบทานการปฏิบัติ
เฝ้ า ระวั ง ให้ ค าแนะน าและข้ อ เสนอแนะต่ อ
2. กระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแนว
ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติของหน่วยงานกากับควบคุม รวมถึง
3. Third Line ติ ด ต าม ต รว จ ส อ บ ค ว บ คุ ม ก าร
การกาหนดจุดควบคุมไม่เพียงพอก่อให้เกิด
ด าเนิ น งานของ 1 st และ 2 nd ให้ เ ป็ น ไปตาม
ช่ อ งโหว่ (Gap)เกิ ด ความเสี่ ย งที่ บุ ค ลากร
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของธนาคาร
ภายในท าการทุ จ ริ ต สร้ า งเสี ย หายต่ อ
ธนาคารทั้ ง ในรู ป ตั ว เงิ น เช่ น การถู ก
เปรียบเทียบปรับ หรือการถูกฟ้องร้องจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของธนาคาร
3. ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอก ธนาคารมีการพัฒ นาระบบเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจจับ
ที่ ไม่ ป ระสงค์ ดี ต่ อ ธนาคาร ตลอดจนการ รายการธุ ร กรรมต้ อ งสงสั ย ที่ ส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต ภายใน
แข่ ง ขั น ด้ า น Digital Service หากระบบ (Internal Fraud) / รายการธุ ร กรรมต้ อ งสงสั ย ภายนอก
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาด (External Fraud)ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายด้านตัวเงิน
การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การรักษา หรือชื่อเสียงของธนาคาร
ความปลอดภัยที่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิด
ความเสี่ ย งทั้ ง จากบุ ค ลากรภายในและ
บุคคลภายนอกใช้เป็นช่องทางทาการทุจริต
ในการแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่
จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบงาน นาข้อมูลที่
จั ด เก็ บ ในระบบไปใช้ เ พื่ อ ประสงค์ เ ชิ ง
การค้า ส่ งผลกระทบต่อความน่ าเชื่อและ
ชื่อเสียงของธนาคาร
ตารางที่ 5 พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ยงที่ มี ค่ าความเสี่ ย งการทุ จริต จากตารางที่ 4 ตามล าดั บ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

๑๑๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันการทุจริต ประจาปี 2564
การเฝ้าระวังและตรวจจับรายการธุรกรรมต้องสงสัยที่ส่อไป
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ในทางทุจริตจากบุคคลภายนอก(External Fraud)และจาก
บุคคลภายใน(Internal Fraud)
สถานะการดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .........................................................
ผลการดาเนินงาน
ศูนย์ ป้อ งกัน การทุ จริต ได้ส รุปรายงานผลการดาเนิน งานสิ้ นสุ ด
ประจาไตรมาส 2/2564 เสนอต่อคณะอนุกรรมการกากับความ
เสี่ยง ผลการดาเนินงานสรุปได้ดังนี้
1.) งานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยที่ส่อไปในทาง
ทุจริตจากบุคคลภายนอก(External Fraud) ตรวจพบ รายการ
ทุ จ ริ ต ประเภท Account Fraud ที่ ผู้ ไ ม่ ห วั ง ดี ห ลอกลวงให้
ผู้เสียหายโอนเงินมาเข้าบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคาร จานวน 9 ราย
ศูนย์ป้องกันการทุจริต แจ้งเรื่องให้กับ ฝ่ายกากับการปฏิบัติ เพื่อ
รายงานธุรกรรมต้องสงสั ย ต่อส านักงาน ป.ป.ง. เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
2.) งานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยที่ส่อไปในทาง
ทุจริตจากบุคคลภายในผ่านระบบการเงิน บัญชี และ สินเชื่อ มี
ข้อตรวจพบ ด้งนี้
1. 2.1 พนักงาน (ปฏิบัติงานนิติกรรมสาขา) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า
ขอนแก่ น ไม่ ไ ด้ บั น ทึ ก เลื่ อ นนั ด ท านิ ติ ก รรมในระบบ GHB
SYSTEM ท าให้ ร ะบบจ่ า ยเงิน กู้ เข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ข องลู ก ค้ า
จานวน 161,810.- บาท โดยที่ยังไม่ทานิติกรรมจานอง โดยเงิน
ถูกโอนเข้าบัญชีลูกค้ารวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน จนเมื่อลู กค้า
ติดต่อขอนัดทานิติกรรมครั้งใหม่จึงทราบว่าเกิดข้อผิดพลาด
2. ผลดาเนินงาน : การปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นไปตาม คู่มือ
การปฏิบัติงานนิติกรรมสาขา ขั้นตอนที่ 9 บันทึกผลการทานิติ
กรรมและจ่ายเงินกู้ (ไม่ได้กระทาการโดยมีเจตนาเพื่อการทุจริต )

101-2 ๑๑๔
ศู น ย์ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต แจ้ ง เรื่ อ งให้ ผู้ บ ริ ก ารกลุ่ ม งานสาขา
พิจารณาสื่อความเน้นย้าแนวทางปฏิบัติงานและกาชับให้พนักงาน
ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
3. 2.2 พนั ก งานสาขาพระนครศรีอ ยุธ ยาและสาขาชั ยนาท มอบ
รหัสผ่านให้ผู้อื่นนาไปใช้งานบนระบบงานหลักของธนาคาร
ผลดาเนินงาน : การปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นไปตาม คาสั่ง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ 141/2562 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หมวด 5 ความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวด 11 ขั้นตอนปฏิบัติ เรื่อง รหัสผ่าน
และ ค าสั่ ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ 273/2562 เรื่ อ ง
ระเบียบปฏิบัติงานสาขาบางประการ หมวด 5 เคาน์เตอร์การเงิน
ข้อ 5.12 การกาหนดรหัสประจาตัว ข้อย่อย 5.12.2 ให้พนักงาน
ธุรกิจสาขาลูกจ้างธนาคาร พนักงานสัญญาจ้างที่มีรหัสประจาตัว
กาหนดรหัสผ่าน(Password) สาหรับใช้ปฏิบัติงานของตนเองและ
ให้ เก็ บ ไว้เป็ น ความลั บ ต้ อ งไม่ เปิ ดเผยให้ ผู้ อื่ น ทราบโดยเด็ด ขาด
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย

๑๑๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

กระบวนงานคัดเลือกผู้ขาย
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
สานักอานวยการ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
0 2617 7676 ต่อ 504 - 505
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน
√
ของเอกสารไม่เป็น
ไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่กาหนด
ไว้ เพื่อจงใจเอื้อ
ประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วม
การสืบราคาที่กาหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการ
√
สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
มีการล็อกสเปควัสดุที่ทาให้ไม่เกิดการแข่งขัน
√
มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
√
ผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ
มีการรับสินบน/สินน้าใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อ
√
เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย
มีการกาหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและทาข้อตกลงกัน
√
ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการจัดจ้างผู้ขายสินค้า/บริการ กับผู้ตรวจรับ
√
พัสดุ/
คณะกรรมการตรวจรับเป็นกลุ่มเดียวกัน

๑๑๖

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ 2 ให้ น าข้ อ มู ล จากตารางที่ 1 มาวิ เคราะห์ เพื่ อ แสดงสถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของ
แต่ ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ออกตามรายสี ไฟจราจร เขี ย ว เหลื อ ง ส้ ม แดง โดยระบุ ส 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

๑๑๗

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสาร
ไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือมาตรฐานที่
กาหนดไว้
เพื่อจงใจเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมี
ผลประโยชน์ร่วม
2. การสืบราคาที่กาหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบ
ราคา
จากผู้ประกอบการจริง
3. มีการล็อกสเปควัสดุที่ทาให้ไม่เกิดการแข่งขัน
4. มีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับ
จ้าง
โดยวิธีพิเศษ
5. มีการรับสินบน/สินน้าใจ (Kick Backs) จากคู่ค้า เพื่อเอื้อ
ประโยชน์
ให้กับผู้ขาย
6. มีการกาหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและทาข้อตกลงกันก่อน
จัดซื้อจัดจ้าง
7. คณะกรรมการจัดจ้างผู้ขายสินค้า/บริการ กับผู้ตรวจรับ
พัสดุ/
คณะกรรมการตรวจรับเป็นกลุ่มเดียวกัน

เขียว

เหลือง
√

ส้ม

แดง

√
√
√
√
√
√

ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๑๑๘

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ ปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
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
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้ าหมาย Customer/
User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๑๑๙

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1. มีการล็อกสเปควัสดุที่ทาให้ไม่เกิดการ
แข่งขัน
2. มีการรับสินบน/สินน้าใจ (Kick Backs)
จากคู่ค้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย
3. มีการกาหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจนและ
ทาข้อตกลงกันก่อนจัดซื้อจัดจ้าง
4. คณะกรรมการจัดจ้างผู้ขายสินค้า/
บริการ
กับผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจ
รับ
เป็นกลุ่มเดียวกัน

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
2
3
6
2

3

6

3

3

9

2

2

4

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
7-9
ความเสี่ยงระดับสูง
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 ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๑๒๐

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
-มีการกาหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจน และ
ทาข้อตกลงกันก่อนจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
-มีการล็อกสเปควัสดุที่ทาให้ไม่เกิด
การแข่งขัน
-มีการรับสินบน/สินน้าใจ (Kick Backs)
จากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย

คุณภาพ
การ
จัดการ
ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

คุณภาพ
การ
จัดการ
ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

คุณภาพ
การ
จัดการ
-คณะกรรมการจัดจ้างผู้ขายสินค้า/บริการ
ดี
กับผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจ
รับเป็นกลุ่มเดียวกัน
พอใช้
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

อ่อน

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมิน ว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

๑๒๑

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุการณ์ ที่ มีความเสี่ยงสู งสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มีการล็อกสเปควัสดุที่ทาให้ไม่เกิดการ
1
แข่งขัน
มีการรับสินบน/สินน้าใจ (Kick Backs)
2 จากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย
มีการกาหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจน และ
3 ทาข้อตกลงกันก่อนจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการทุจริต
1. จัดทาคู่มือ การคัดเลือกผู้ขายสาหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีมาตรฐาน เพื่อนาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการทางาน และกาหนดบทลงโทษสาหรับ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ
2. ประกาศแนวปฏิบัติการใช้คู่มือ และถ่ายทอด
ให้บุคลการรับทราบและถือปฏิบัติ

ตารางที่ ๕ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ยงที่ มี ค่ าความเสี่ ย งการทุ จริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดั บ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

108-1๑๒๒
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานคัดเลือกผู้ขาย
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

(1) สพพ. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
(2) สพพ. ได้จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน ประกาศเมื่อวันที่ 16 มี.ค.
2564
(4) ฝ่ายพัสดุฯ ได้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................

ผลการดาเนินงาน
(1) สพพ. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยได้คานึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้
(2) สพพ. ได้จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย
สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน ประกาศเมื่อวันที่ 16 มี.ค.
2564
และได้มีการถ่ายทอดความรู้คู่มือดังกล่าวแก่บุคลากร สพพ. เมื่อวันที่
23 มี.ค. 2564
(3) การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สพพ. ไม่มี
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด
(4) ฝ่ายพัสดุฯ ได้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1
โดยลงประกาศในเว็บไซต์ สพพ. เป็นรายเดือน

๑๒๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

การประเมินการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง
02-271-3700 ext. 1001
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่
1.

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor


ธนาคารเลือกปฏิบัติในการว่าจ้าง/เลื่อนระดับหรือ
ตาแหน่งพนักงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
เพศ ศาสนา เชื้อชาติ และสถาบัน การศึกษา เป็น
ต้น

2. การรับพนักงานใหม่ แต่งตั้ง โยกย้าย มีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือเครือญาติ

3. การใช้สิทธิโดยมิชอบในการเบิกจ่ายสวัสดิการและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

4. การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

5. ทุจริตในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เช่น การเรียกรับ
ผลประโยชน์ การละเว้นหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์
ต่างๆ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

6. ทุจริตในกระบวนการประเมินราคา
ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด

๑๒๔

- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ 2 ให้ น าข้ อ มู ล จากตารางที่ 1 มาวิ เคราะห์ เพื่ อ แสดงสถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของ
แต่ ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ออกตามรายสี ไฟจราจร เขี ย ว เหลื อ ง ส้ ม แดง โดยระบุ ส 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 คนที่ไม่
รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1. ธนาคารเลือกปฏิบัติในการว่าจ้าง/เลื่อนระดับหรือ
ตาแหน่งพนักงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
เพศ ศาสนา เชื้อชาติ และสถาบัน การศึกษา เป็นต้น
2. การรับพนักงานใหม่ แต่งตั้ง โยกย้าย มีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือเครือญาติ
3. การใช้สิทธิโดยมิชอบในการเบิกจ่ายสวัสดิการและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
4. การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ทุจริตในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เช่น การเรียกรับ
ผลประโยชน์ การละเว้นหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่างๆ
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
6. ทุจริตในกระบวนการประเมินราคา

เขียว


เหลือง







ส้ม

แดง

๑๒๕

ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับ ปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จ ากระดับความ
จาเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้ น เป็ น MUST หมายถึง มี ค วามจ าเป็ น สู งของการเฝ้ าระวังความเสี่ ยงการทุ จริตที่ ต้ องท าการป้ องกัน ไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
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

๑๒๖

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ธสน.ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก แต่
อย่างไรก็ตาม ธสน.มีระดับความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับต่า รายละเอียดดังนี้
ระดับความ ระดับความรุนแรง
จาเป็น
ค่าความเสี่ยงรวม
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของผลกระทบ
ของการเฝ้าระวัง
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1
1. การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2
2
4
2. ทุจริตในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เช่น
2
2
4
การเรียกรับผลประโยชน์ การละเว้นหรือ
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ทุจริตในกระบวนการประเมินราคา
2
2
4
ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความ
เสี่ยงรวม (ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต
1-3
ความเสี่ยงระดับต่า
4-6
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
7-9
ความเสี่ยงระดับสูง

๑๒๗

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 ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
1. การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัด
ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
จ้าง
2. ทุจริตในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
เช่น การเรีย กรั บผลประโยชน์ การ
ละเว้นหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
อ่อน
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
สูง
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ทุจริตในกระบวนการประเมินราคา
โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมิน ว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุการณ์ ที่ มีความเสี่ยงสู งสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมิ นการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)

๑๒๘

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
จากขั้นตอนที่ 4 ธสน.ไม่มีค่าความเสี่ยงระดับ สูง ปานกลาง อย่างไรก็ตาม ธสน. มีกิจกรรมการควบคุมที่
มีอยู่และมาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทาให้การประเมินความเสี่ยง
หลังการควบคุม (Residual Risk) อยู่ในระดับต่า ทั้งนี้หากระดับความเสี่ยงหลังการควบคุมอยู่ในระดับสูงหรือปาน
กลาง ธสน. จะพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตและกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมต่อไป โดย ธสน. มีมาตรการ
ป้องกันการทุจริต มีรายละเอียดดังนี้
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความ
มาตรการป้องกันการทุจริต
เสี่ยงการทุจริต
1. สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม

ธสน. มี น โยบาย/หลั ก เกณฑ์ ต่ างๆ ที่ ช่ว ยสร้างสภาพแวดล้ อ มของการ
ควบคุม/ตรวจจับการทุจริต ที่สาคัญ เช่น
• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
• หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
• ระเบียบ ธสน. ว่าด้วยการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest)
• หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
• นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งกาหนดกระบวนการรับข้อร้องเรียน การแจ้ง
เบาะแส กระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ตลอดจน
กระบวนการสอบสวนและลงโทษ
• นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Customer
Complaint Management Policy)
• คู่มือการรับฟังเสียงของลูกค้า
• แนวปฏิบัติการกากับดูแลการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leak
Prevention : DLP)
• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญ (No Gift Policy)
• ระเบียบ ธสน. ว่าด้วยการประเมินราคาหลักประกันและทรัพย์สินรอการ
ขาย พ.ศ. 2561
โดยผู้บริหารระดับสูงแสดงตัวเป็นแบบอย่าง (Role Model) เพื่อให้ ธสน.
เป็ น องค์ ก รที่ ป ลอดจากการทุ จ ริ ต อี ก ทั้ ง ธสน. มี ร ะบบ Customer
Relationship Management (CRM) เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การข้ อ
ร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

๑๒๙

ที่

รูปแบบ พฤติการณ์ความ
เสี่ยงการทุจริต

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

มาตรการป้องกันการทุจริต
ธสน. จัดให้ทุกฝ่ายงานมีการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งผลการประเมินฯ พบว่าส่วนใหญ่ มีความเสี่ยง
อยู่ในระดับต่า และการจัดการที่เพียงพอ โดย ธสน. นาผลการประเมินฯ
มาปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและวางแผนตรวจสอบให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย ธสน. มีการทบทวนระบบการประเมินความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของตนเอง (รวมความเสี่ยงด้านการทุจริต) ประจา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ธสน. ให้ ความสาคัญกับการทบทวน/ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม เพื่อ
ป้องกัน/ลด/บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเหมาะสม มีการ
แบ่ ง แยกหน้ า ที่ (Segregation of Duties) การสอบยั น การปฏิ บั ติ ง าน
(Check and Balance) รวมทั้งกาหนดบทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการกระทา
ที่ฝ่าฝืนนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (รวมพนักงาน) สามารถรายงานการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ ที่
ธสน. จัดไว้ให้ โดย ธสน. มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลให้เป็นความลับ และ
ฝ่ายตรวจสอบจัดทาแผนการตรวจสอบซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงจากการ
ทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา/ทราบ อย่าง
สม่าเสมอ
ธสน. มีช่องทางการสื่ อสารให้ กับผู้ มีส่ วนได้เสี ยเกี่ยวกับนโยบาย ข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ ผ่านรายงานประจาปี และเว็ปไซต์ ของ ธสน. นอกจากนี้
ธสน. ยังจัดหลักสูตรการอบรมในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานและผู้บริหาร
อย่างสม่าเสมอ เช่น จริยธรรมพนักงาน การตระหนักถึงความเสี่ยงจากการ
ทุจริต และการป้องกันทุจริต รวมทั้งพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้
และความชานาญด้านวิชาชีพเพื่อตรวจจับการทุจริต
ธสน. กาหนดให้มีกระบวนการรายงานความเสี่ยงจากการทุจริต/รายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนปรับปรุงและ
แก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน และการสอบยันการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย ธสน. ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตเกิดขึ้นใน
องค์กร (Zero tolerance)

๑๓๐

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

IBANK ปลอดการทุจริต
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
นายส.ฉกาจ นนท์ชะสิริ
081-8369875
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การเรียกรับเงินสินบนจากการอานวยสินเชื่อ
การลงเวลาการปฎิบัติงาน แต่ไม่ได้เข้ามาปฎิบัติงานจริง
การลงเวลาปฏิบตั ิงานแทนกัน
การนารถยนต์ของธนาคารไปใช้ส่วนตัว
การเบิกค่าใช้จ่ายโดยไม่มีอานาจ หรื อไม่เป็ นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ
การออกเช็คธนาคารโดยไม่มีอานาจ ไม่ได้รับอนุมตั ิ
การดัดแปลงข้อความ มติ เพื่อให้มีการเบิกเงินค่างวดงาน
การปกปิ ด ไม่รายงานเหตุการณ์ทุจริ ต ของหน่วยงาน ที่
เกิดจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของตน
หน่ ว ยงานที่ จ ะขอซื้ อขอจ้ า งให้ ข ้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่
ครบถ้วน และไม่จดั ส่ งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กาหนด

10 หน่ วยงานที่ จะขอซื้ อขอจ้างขาดทัก ษะและความรู ้ อย่าง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

๑๓๑

เพียงพอในการดาเนิ นกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างให้เป็ นไป
ตาม พ.ร.บ.จัด ซื้ อจัด จ้า งและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รวมถึงขาดทักษะด้านการงบประมาณและบัญชีธนาคาร
ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ 2 ให้ น าข้ อ มู ล จากตารางที่ 1 มาวิ เคราะห์ เพื่ อ แสดงสถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของ
แต่ ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ออกตามรายสี ไฟจราจร เขี ย ว เหลื อ ง ส้ ม แดง โดยระบุ ส 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

๑๓๒

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การเรียกรับเงินสินบนจากการอานวยสินเชื่อ
การลงเวลาการปฎิบัติงาน แต่ไม่ได้เข้ามาปฎิบัติงานจริง
การลงเวลาปฏิบตั ิงานแทนกัน
การนารถยนต์ของธนาคารไปใช้ส่วนตัว
การเบิกค่าใช้จ่ายโดยไม่มีอานาจ หรื อไม่เป็ นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ
การออกเช็คธนาคารโดยไม่มีอานาจ ไม่ได้รับอนุมตั ิ
การดัดแปลงข้อความ มติ เพื่อให้มีการเบิกเงินค่างวดงาน
การปกปิ ด ไม่รายงานเหตุการณ์ทุจริ ต ของหน่วยงาน ที่
เกิดจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของตน
หน่ วยงานที่จะขอซื้ อขอจ้างให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
และไม่จดั ส่ งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กาหนด
หน่ ว ยงานที่ จ ะขอซื้ อขอจ้า งขาดทัก ษะและความรู ้ อ ย่ า ง
เพี ยงพอในการดาเนิ นกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างให้เป็ นไป
ตาม พ.ร.บ.จัดซื้ อจัดจ้างและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ ง
ขาดทักษะด้านการงบประมาณและบัญชีธนาคาร

เขียว
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เหลือง
✓

ส้ม

แดง

๑๓๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน)
 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง
ผู้รับผิดชอบ
โทรศัพท์

การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ธนาคารออมสิน
นางพัชราภรณ์ ศรีดุษฎี
0 86984 4522
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 ด้านเงินฝาก
- รับฝากเงินจากลูกค้าแต่นาเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าไม่
ครบจานวน
- ทารายการฝากเงินโดยที่ไม่มีเงินสดนาฝากจริง
2 ด้านสินเชื่อ
- รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่นาไปชาระสินเชื่อให้ลูกค้า
3 ด้านอื่น ๆ
- สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
ให้กับลูกค้าโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
✓
✓
✓
✓

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known
Factor
- ความเสี่ ย งที่ ไม่ เคยเกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม่ มี ป ระวัติ ม าก่ อ น แต่ มี ค วามเสี่ ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคต
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor

๑๓๔

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขั้ น ตอนที่ 2 ให้ น าข้ อ มู ล จากตารางที่ 1 มาวิ เคราะห์ เพื่ อ แสดงสถานะความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของ
แต่ ล ะโอกาส/ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ออกตามรายสี ไฟจราจร เขี ย ว เหลื อ ง ส้ ม แดง โดยระบุ ส 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
1 ด้านเงินฝาก
- รับฝากเงินจากลูกค้าแต่นาเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าไม่
ครบจานวน
- ทารายการฝากเงินโดยที่ไม่มีเงินสดนาฝากจริง
2 ด้านสินเชื่อ
- รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่นาไปชาระสินเชื่อให้ลูกค้า
3 ด้านอื่น ๆ
- สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
ให้กับลูกค้าโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

✓
✓
✓
✓

ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๑๓๕

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ 3 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูง
มาก ที่เป็ นสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจาเป็นของ
การเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมี
เกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
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 มีความจาเป็ นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่ มเป้าหมาย Customer/
User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๑๓๖

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 ด้านเงินฝาก
- รับฝากเงินจากลูกค้าแต่นาเงินเข้า
บัญชีให้ลูกค้าไม่ครบจานวน
- ทารายการฝากเงินโดยที่ไม่มีเงิน
สดนาฝากจริง
2 ด้านสินเชื่อ
- รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่นาไปชาระ
สินเชื่อให้ลูกค้า
3 ด้านอื่น ๆ
- สมัครใช้บริการ Mobile Banking
(MyMo) ให้กับลูกค้าโดยใช้หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง

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

3

6

2

3

6

2

3

6

2

3

6

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ค่าความเสี่ยงรวม
1-3
4-6
7-9

ระดับความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงระดับต่า
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
ความเสี่ยงระดับสูง

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

๑๓๗

อ่อน

: จั ด การไม่ ได้ หรื อ ได้ เพี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม เกิ ด จากรายจ่ าย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต
1. ด้านเงินฝาก
- รับฝากเงินจากลูกค้าแต่นาเงิน
เข้าบัญชีให้ลูกค้าไม่ครบจานวน
- ทารายการฝากเงินโดยที่ไม่มีเงิน
สดนาฝากจริง
2. ด้านสินเชื่อ
- รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่นาไปชาระ
สินเชื่อให้ลูกค้า
3. ด้านอื่น ๆ
- สมัครใช้บริการ Mobile
Banking (MyMo) ให้กับลูกค้าโดยใช้
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง

ค่อนข้างต่า

ดี

ต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทา
การ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนที่ ๕ ให้ เลื อกเหตุการณ์ ที่ มีความเสี่ยงสู งสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาทาแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่า
ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)

๑๓๘

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
1 ด้านเงินฝาก
- รับฝากเงินจากลูกค้าแต่นาเงินเข้า - ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจ
บัญชีให้ลูกค้าไม่ครบจานวน
หลักของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) ใน
เรื่องการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจาวันของสาขาและ
สาขาย่อย ณ สิ้นวันทาการ
- ทารายการฝากเงินโดยที่ไม่มีเงินสด
- ธนาคารมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงิน
นาฝากจริง
ประเภทเผื่อเรียกและประจา
(1) ห้ามพนักงานทารายการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของ
ตนเองโดยเด็ดขาด และห้ามพนักงานเทลเลอร์ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ฝากเป็นผู้ทารายการ
(2) ให้พนักงานเทลเลอร์ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของใบฝากตรวจรับและนับเงินให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้รับ
และทาการบันทึกรายการในระบบงาน CBS กรณีเกินวงเงิน
ให้ผู้อนุมัติทาการอนุมัติรายการที่ระบบงาน CBS พร้อมลง
ลายมือชื่อ
2 ด้านสินเชื่อ
- รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่นาไปชาระ
สินเชื่อให้ลูกค้า
3 ด้านอื่น ๆ
- สมัครใช้บริการ Mobile Banking
(MyMo) ให้กับลูกค้าโดยใช้หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง

- ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจ
หลักของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) ใน
เรื่องการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจาวันของสาขาและ
สาขาย่อย ณ สิ้นวันทาการ
- ธนาคารทบทวนขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการ MyMo ในส่วนของการอนุมัติ MyMo โดย
กาหนดหน้าที่ของผู้ทารายการให้มีผู้บันทึกข้อมูลและ
ผู้อนุมัติ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น
- จัดทารายงานสาหรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่สาขา
เพิ่มเติมจากเดิม เพื่อให้สาขาสามารถตรวจสอบและควบคุม
การรับสมัคร MyMo และการแก้ไขข้อมูล MyMo ได้
(1) รายงาน ZMBREGISTB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียด
จานวนผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
(2) รายงาน ZMBSAVEB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียด

๑๓๙

ที่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต
จานวนผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ที่อยู่
ในสถานะ 1 – save draft ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก
Submit User BRMGR/BRSMGR
(3) รายงาน ZMBSUBMITB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียด
การอนุมัติสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
(4) รายงาน ZMBMNGB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking
(MyMo)
(5) รายงาน ZMBCANCELB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียด
การยกเลิกใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
- ปรับปรุงระบบงานตรวจจับรายการทุจริต (Surveillance)
ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตรวจจับ
รายการทุจริต บน MyMo
- ออกหนังสือซักซ้อมวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร
บริการ MyMo เพื่อกาชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบคาสั่งธนาคารอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ ๕ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ยงที่ มี ค่ าความเสี่ ย งการทุ จริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดั บ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

๑๔๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ธนาคารออมสิน
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
๑. ด้านเงินฝาก
- รับฝากเงินจากลูกค้า แต่นาเงิน
เข้าบัญชีให้ลูกค้าไม่ครบจานวน

- ทารายการฝากเงิน โดยที่ไม่มี
เงินสดนาฝากจริง

๒. ด้านสินเชื่อ
- รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่นาไป
ชาระสินเชื่อให้ลูกค้า

๓. ด้านอื่น ๆ
- สมัครใช้บริการ Mobile
Banking (MyMo) ให้กับลูกค้า
โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลัก
ของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) ในเรื่องการตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือประจาวันของสาขาและสาขาย่อย ณ สิ้นวันทาการ
- ธนาคารมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงินประเภท
เผื่อเรียกและประจา
(๑) ห้ามพนักงานทารายการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของตนเอง
โดยเด็ดขาด และห้ามพนักงานเทลเลอร์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ฝาก
เป็นผู้ทารายการ
(๒) ให้พนักงานเทลเลอร์ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของใบฝาก
ตรวจรับและนับเงินให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้รับและทาการบันทึก
รายการในระบบงาน CBS กรณีเกินวงเงินให้ผู้อนุมัติทาการอนุมัติ
รายการที่ระบบงาน CBS พร้อมลงลายมือชื่อ

- ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลัก
ของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) ในเรื่องการตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือประจาวันของสาขาและสาขาย่อย ณ สิ้นวันทาการ

- ธนาคารทบทวนขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการ MyMo
ในส่วนของการอนุมัติ MyMo โดยกาหนดหน้าที่ของผู้ทารายการให้มี
ผู้บันทึกข้อมูลและผู้อนุมัติ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด

๑๔๑

ของตนเอง

กระบวนการปฏิบัติงานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น
- จัดทารายงานสาหรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่สาขาเพิ่มเติมจาก
เดิม เพื่อให้สาขาสามารถตรวจสอบและควบคุมการรับสมัคร MyMo
และการแก้ไขข้อมูล MyMo ได้
(๑) รายงาน ZMBREGISTB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดจานวน
ผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
(๒) รายงาน ZMBSAVEB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดจานวนผู้สมัคร
ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ที่อยู่ในสถานะ ๑ – save draft
ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก Submit User BRMGR/BRSMGR
(๓) รายงาน ZMBSUBMITB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดการอนุมัติ
สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
(๔) รายงาน ZMBMNGB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
(๕) รายงาน ZMBCANCELB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดการยกเลิก
ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
- ปรับปรุงระบบงานตรวจจับรายการทุจริต (Surveillance)
ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตรวจจับรายการทุจริต
บน MyMo
- ออกหนังสือซักซ้อมวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครบริการ
MyMo เพื่อกาชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคาสั่งธนาคาร
อย่างเคร่งครัด

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................

ผลการดาเนินงาน
๑. ด้านเงินฝาก
- รับฝากเงินจากลูกค้า แต่นาเงิน - ธนาคารออกคาสั่งธนาคารออมสินที่ ๖๙/๒๕๕๓ เรื่อง วิธีปฏิบัติงาน
สาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking
เข้าบัญชีให้ลูกค้าไม่ครบจานวน

๑๔๒

- ทารายการฝากเงิน โดยที่ไม่มี
เงินสดนาฝากจริง

๒. ด้านสินเชื่อ
- รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่นาไป
ชาระสินเชื่อให้ลูกค้า

๓. ด้านอื่น ๆ
- สมัครใช้บริการ Mobile
Banking (MyMo) ให้กับลูกค้า
โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของตนเอง

Systems : CBS) โดยมีรายงานเพื่อการตรวจสอบและควบคุมให้สาขา
และสาขาย่อยตรวจสอบ และลงลายมือชื่อกากับรายงานหลัก ดังนี้
(๑) งบทดลองประจาวัน
(๒) รายงาน ZDR๑๐๐ รายงาน ZDO๑๐๐ รายงาน ZDL๑๐๐
(๓) รายงาน Daily File Maintenance (ZSCA ๓๕๙)
(๔) รายงานฝาก - ถอนตามคาสั่ง (By Bank Order Report)
(๕) รายงานการอนุมัติ (Supervisory Override By Override User)
(๖) รายงาน Teller Journal (EC) Report พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ
ของการแก้ไข
- ธนาคารออกคาสั่งธนาคารออมสินที่ ๖๙/๒๕๕๓ เรื่อง วิธีปฏิบัติงาน
สาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking
Systems : CBS) โดยมีรายงานเพื่อการตรวจสอบและควบคุมให้สาขา
และสาขาย่อยตรวจสอบ และลงลายมือชื่อกากับรายงานหลัก ดังนี้
(๑) งบทดลองประจาวัน
(๒) รายงาน ZDR๑๐๐ รายงาน ZDO๑๐๐ รายงาน ZDL๑๐๐
(๓) รายงาน Daily File Maintenance (ZSCA ๓๕๙)
(๔) รายงานฝาก - ถอนตามคาสั่ง (By Bank Order Report)
(๕) รายงานการอนุมัติ (Supervisory Override By Override User)
(๖) รายงาน Teller Journal (EC) Report พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ
ของการแก้ไข

- ธนาคารมีคาสั่งธนาคารออมสินที่ ๕๙/๒๕๖๑ เรื่อง การให้บริการ
Mobile Banking (MyMo)
- พัฒนาระบบงานตรวจจับรายการทุจริต (Surveillance) ให้มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตรวจจับรายการทุจริต
บน MyMo
- ธนาคารมีหนังสือซักซ้อมวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครบริการ
MyMo

๑๔๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ธนาคารออมสิน
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
๑. ด้านเงินฝาก
- รับฝากเงินจากลูกค้า แต่นาเงิน
เข้าบัญชีให้ลูกค้าไม่ครบจานวน

- ทารายการฝากเงิน โดยที่ไม่มี
เงินสดนาฝากจริง

๒. ด้านสินเชื่อ
- รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่นาไป
ชาระสินเชื่อให้ลูกค้า

๓. ด้านอื่น ๆ
- สมัครใช้บริการ Mobile
Banking (MyMo) ให้กับลูกค้า
โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของตนเอง

- ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลัก
ของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) ในเรื่องการตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือประจาวันของสาขาและสาขาย่อย ณ สิ้นวันทาการ
- ธนาคารมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงินประเภท
เผื่อเรียกและประจา
(๑) ห้ามพนักงานทารายการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของตนเอง
โดยเด็ดขาด และห้ามพนักงานเทลเลอร์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ฝาก
เป็นผู้ทารายการ
(๒) ให้พนักงานเทลเลอร์ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของใบฝาก
ตรวจรับและนับเงินให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้รับและทาการบันทึก
รายการในระบบงาน CBS กรณีเกินวงเงินให้ผู้อนุมัติทาการอนุมัติ
รายการที่ระบบงาน CBS พร้อมลงลายมือชื่อ

- ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลัก
ของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) ในเรื่องการตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือประจาวันของสาขาและสาขาย่อย ณ สิ้นวันทาการ

- ธนาคารทบทวนขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการ MyMo
ในส่วนของการอนุมัติ MyMo โดยกาหนดหน้าที่ของผู้ทารายการให้มี
ผู้บันทึกข้อมูลและผู้อนุมัติ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด
กระบวนการปฏิบัติงานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น

๑๔๔

- จัดทารายงานสาหรับการควบคุมการปฏิบัติงานที่สาขาเพิ่มเติมจาก
เดิม เพื่อให้สาขาสามารถตรวจสอบและควบคุมการรับสมัคร MyMo
และการแก้ไขข้อมูล MyMo ได้
(๑) รายงาน ZMBREGISTB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดจานวน
ผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
(๒) รายงาน ZMBSAVEB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดจานวนผู้สมัคร
ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ที่อยู่ในสถานะ ๑ – save draft
ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก Submit User BRMGR/BRSMGR
(๓) รายงาน ZMBSUBMITB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดการอนุมัติ
สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
(๔) รายงาน ZMBMNGB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
(๕) รายงาน ZMBCANCELB ใช้สาหรับแสดงรายละเอียดการยกเลิก
ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)
- ปรับปรุงระบบงานตรวจจับรายการทุจริต (Surveillance)
ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตรวจจับรายการทุจริต
บน MyMo
- ออกหนังสือซักซ้อมวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครบริการ
MyMo เพือ่ กาชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคาสั่งธนาคาร
อย่างเคร่งครัด

สถานะการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
......................................................................................

ผลการดาเนินงาน
๑. ด้านเงินฝาก
- รับฝากเงินจากลูกค้า แต่นาเงิน - ธนาคารออกคาสั่งธนาคารออมสินที่ ๖๙/๒๕๕๓ เรื่อง วิธีปฏิบัติงาน
สาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking
เข้าบัญชีให้ลูกค้าไม่ครบจานวน
- ทารายการฝากเงิน โดยที่ไม่มี Systems : CBS) โดยมีรายงานเพื่อการตรวจสอบและควบคุมให้สาขา

๑๔๕

เงินสดนาฝากจริง

๒. ด้านสินเชื่อ
- รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่นาไป
ชาระสินเชื่อให้ลูกค้า

๓. ด้านอื่น ๆ
- สมัครใช้บริการ Mobile
Banking (MyMo) ให้กับลูกค้า
โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของตนเอง

และสาขาย่อยตรวจสอบ และลงลายมือชื่อกากับรายงานหลัก ดังนี้
(๑) งบทดลองประจาวัน
(๒) รายงาน ZDR๑๐๐ รายงาน ZDO๑๐๐ รายงาน ZDL๑๐๐
(๓) รายงาน Daily File Maintenance (ZSCA ๓๕๙)
(๔) รายงานฝาก - ถอนตามคาสั่ง (By Bank Order Report)
(๕) รายงานการอนุมัติ (Supervisory Override By Override User)
(๖) รายงาน Teller Journal (EC) Report พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ
ของการแก้ไข
- ธนาคารออกคาสั่งธนาคารออมสินที่ ๖๙/๒๕๕๓ เรื่อง วิธีปฏิบัติงาน
สาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking
Systems : CBS) โดยมีรายงานเพื่อการตรวจสอบและควบคุมให้สาขา
และสาขาย่อยตรวจสอบ และลงลายมือชื่อกากับรายงานหลัก ดังนี้
(๑) งบทดลองประจาวัน
(๒) รายงาน ZDR๑๐๐ รายงาน ZDO๑๐๐ รายงาน ZDL๑๐๐
(๓) รายงาน Daily File Maintenance (ZSCA ๓๕๙)
(๔) รายงานฝาก - ถอนตามคาสั่ง (By Bank Order Report)
(๕) รายงานการอนุมัติ (Supervisory Override By Override User)
(๖) รายงาน Teller Journal (EC) Report พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ
ของการแก้ไข

- ธนาคารมีคาสั่งธนาคารออมสินที่ ๕๙/๒๕๖๑ เรื่อง การให้บริการ
Mobile Banking (MyMo)
- พัฒนาระบบงานตรวจจับรายการทุจริต (Surveillance) ให้มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตรวจจับรายการทุจริต
บน MyMo
- ธนาคารมีหนังสือซักซ้อมวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครบริการ
MyMo

