คำนำ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่เสนอให้รัฐบาล
ประกาศให้ “ปี 2560 ทีเสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรั บสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่สานักคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เสนอ โดยมอบหมายให้สานักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ต่ อ ต้ า นการรั บ สิ น บนทุ ก รู ป แบบ สื บ เนื่ อ งจากองค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency
International) ได้ ป ระกาศผลคะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception Index : CPI)
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ประเทศไทยได้รับคะแนน 35 คะแนน อยู่ในลาดับที่ 101
จากประเทศที่เข้าร่ วมประเมิน ทั้งหมด 176 ประเทศ ลดลงจากปี 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 38
คะแนน อยู่ในลาดับที่ 76 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ในฐานะเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ จึ ง เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ใน
การขับ เคลื่ อนภาครั ฐสู่ ธ รรมาภิบ าล เพื่อลดปัญหาการทุจริต ช่วยยกระดับค่าคะแนน CPI และเพื่อเป็น
การขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ โดยดาเนินการตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุน ายน 2557 เรื่ อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ ทุกส่ว น
ราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้ นไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ โดย
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตในการเฝ้าระวังความเสี่ยง
จากการทุจริต
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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4 เมษายน 2560 รั บ ทราบมติ ค ณะกรรมการต่ อ ต้ า น
การทุจ ริตแห่ งชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่เสนอให้
รัฐบาลประกาศให้ “ปี 2560 ทีเสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสิ นบนทุกรูปแบบ” ตามที่ส านักคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เสนอ โดยมอบหมายให้สานักงาน ป.ป.ท. ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ
ผลคะแนนดัช นีการรั บรู้ การทุจ ริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2560 ประเทศไทยได้รับคะแนน 35 คะแนน อยู่ในลาดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน
ทั้งหมด 176 ประเทศ ลดลงจากปี 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยู่ในลาดับที่ 76 จาก
ประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความ
สะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี 2559 ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด
4 แหล่งการประเมิน คือ GI (22 คะแนน) WEF (37 คะแนน) PERC (38 คะแนน) และ EIU (37 คะแนน)
โดยแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ GI (-20 คะแนน) รองลงมา คือ WFE (-6 คะแนน) ซึ่ง
เป็นแหล่งการประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด
มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ ในฐานะเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ จึ ง เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ใน
การขั บ เคลื่ อนภาครั ฐ สู่ ธ รรมาภิบ าล เพื่ อลดปั ญหาการทุจ ริ ต ช่ ว ยยกระดับ ค่าคะแนน CPI และเพื่อเป็ น
การขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ โดยดาเนินการตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 ลง
วัน ที่ 18 มิถุน ายน 2557 เรื่ อง มาตรการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบ ให้ ทุกส่ ว น
ราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่ ว มจากทุ กภาคส่ ว นในการตรวจสอบ เฝ้ า ระวัง เพื่อ สกัด กั้ น มิใ ห้ เกิ ด การทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบได้ โดย
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตในการเฝ้าระวัง ความเสี่ยง
จากการทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เห็นความจาเป็นที่ต้องมีเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อม
ทั้ง มีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
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วัตถุประสงค์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้ านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้ อ งกั น ล่ ว งหน้ า ไว้ โ ดยให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิบั ติง านประจ า มหาวิ ทยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ จึ ง ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1) เพื่อประเมินความเสี่ยงในการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การดาเนินการบริหารความเสี่ย งจะช่วยผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทาให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่อาจทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย ซึ่งประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะ
ได้รับ ดังนี้
1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทางาน
วิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่
สาคัญ และสามารถทาหน้าที่ในการกากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บน
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการบริ หารงาน การบริหารความเสี่ ยงเป็นเครื่องมือที่ช่ว ยให้ ผู้บริห าร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สาคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
4. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่า และกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น
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บทที่ 2
กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้ าระวังความเสี่ย งล่ ว งหน้ าจากภาระงานร่ว มกันโดยเป็นส่ ว นหนึ่งของความรับผิดชอบป กติที่มี
การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organizations) กาหนดให้มีการควบคุมภายในเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาพร่ ว มของการกากับ ดูแ ลกิ จ การ ดั งนั้ น การควบคุม ภายในจึ งถื อว่ ามี ความส าคัญ อย่ างยิ่ง ในการที่ จ ะ
ตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ขององค์ ก รในการป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และตรวจสอบการทุ จ ริ ต ภายในกิ จ การ
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 องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุม
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication
หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในดาเนินการ
ต่อไป
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล monitoring activity
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
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หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม
กรอบหรือภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมี 4 กระบวนกำรดังนี้
1. แก้ไขปัญหาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่ให้เกิดซ้าอีก
2. เฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้
ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
3. ป้องกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่า
เคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีกทั้งที่รู้ว่าทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้อง
หลีกเลี่ยงด้วยการปรับ work for ใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
4. การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่
คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
ขอบเขตควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านความรับผิดหลักตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมี 9 ขั้นตอนดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. การจัดระดับความเสี่ยง
4. การประเมินควบคุมความเสี่ยง
5. การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. แผนบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทารายงานสรุปสถานะความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยง
กำรเตรียมกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยทาการคัดเลือกกระบวนงานจากภาระงานที่
จะทาการประเมิน ดังนี้ 1. ภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ภาระงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ 3. ภาระงานด้านภารกิจหลักตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อคัดเลือกภาระงานที่จะทา
การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตได้แล้ว ให้ทาการคัดเลือกกระบวนงานของภาระงานด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ
ภาระงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูง และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงมือทาตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
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1. เลือกภาระงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

2. เลือกกระบวนงานจากกระบวนงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต

3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(ตัวอย่ำง)
1. ภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต

2. กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน

3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ

บทที่ 3
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บทที่ 3
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดาเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต โดยได้คัดเลือกกระบวนงานที่จะ
ทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องการการทุจริต จานวน 2 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่
ลาดับ
1
2

ประเด็นความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ
คณะ/หน่วยงาน
คณะ/หน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจิตครั้ง นี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อประเมิน ความเสี่ยงตามขั้นตอน
ดังนี้
1. กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification)
ตำรำงที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)
ที่
1

2

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor
Unknown Factor
ขั้นตอนหลัก การจัดซื้อจัดจ้างด้วย
การใช้อานาจในการ
วิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกาหนด
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงทุจริต
- การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คุณลักษณะและราคา
คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะ
กลางคณะกรรมการ ซื้อ
และราคากลางคณะกรรมการ ซือ้
หรือจ้างด้วยวิธี
หรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและ
เฉพาะเจาะจงและ
คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ที่อาจเอื้อต่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนหลัก การตรวจสอบเอกสาร - เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ - ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิด
หลักฐาน
ถูกต้องตามระเบียบ
หรือไม่แจ้งข้อความจริง
ข้อบังคับ
- จงใจละเลยสาระสาคัญ
ในเอกสารประกอบคาขอ
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงทุจริต
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
- การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
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ที่

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor
Unknown Factor
ผู้ประกอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
- ตรวจสอบเอกสารล่าช้า
ถ่วงเวลา หรือกลั่นแกล้ง
ผู้รับบริการ เพื่อเรียกรับ
ผลประโยชน์
- ใช้ความสนิทสนม
ความสัมพันธ์ส่วนตัวใน
การตรวจสอบ เอกสาร

หมำยเหตุ : Known Factor คือ ความเสี่ยงทั้งเป็นปัญหาพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน
คาดการณ์ได้ว่ามีโ อกาสสู งที่จะเกิดซ้า และ Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ ยงที่มาจากการพยากรณ์
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง
แสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสี เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความ
เสี่ยงในช่องสี มีความหมายสถานะความเสี่ยงตามสี ดังนี้
1. สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
2. สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
3. สถานะสี ส้ ม : ความเสี่ ย งระดั บ สู ง เป็ น กระบวนงานที่ มี ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ
4. สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่ง
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ตำรำงที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสี)
ที่
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริต
1 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

สีเขียว

สีเหลือง



สีสม้

สีแดง
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3. เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)
การกาหนดค่าคะแนนความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ระดับคะแนนความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการ
ป้องกัน ไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็ น กิจ กรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรื อ
ขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD
คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้
ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่าที่อยู่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
ตำรำงที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง)
ที่

ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต

1

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

2

ระดับควำม
จำเป็นของกำร
เฝ้ำระวัง
3 2 1
2

ระดับควำม
รุนแรง
ของผลกระทบ
3 2 1
2

ค่ำควำมเสี่ยง
รวม
จำเป็น X รุนแรง

3

2

6

4
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4. กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุม
การทุจ ริ ต ว่าจะมีร ะดับ การควบคุมความเสี่ ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้ งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตำรำงที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยง
คุณภำพกำร
ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต
กำรทุจริต
จัดกำร
ค่ำควำมเสี่ยง ค่ำควำมเสี่ยง ค่ำควำมเสี่ยง
ระดับต่ำ
ระดับปำนกลำง
ระดับสูง
ต่ำ
ค่อนข้ำงต่ำ
ปำนกลำง
ดี
(1)
(2)
(3)
1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ค่อนข้ำงต่ำ
ปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง
เฉพาะเจาะจง
พอใช้
(4)
(5)
(6)
2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง
สูง
อ่อน
(7)
(8)
(9)
5. กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control
Matrix Assessment ในตารางที่ 4 มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน
ระดับ 3 – 6 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่า – ค่อนข้างสูง คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทากิจกรรมบริหารความเสี่ยง
6. กำรจัดทำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง
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ที่
1
2

ตำรำงที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนย่อยที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4)
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
(ค่าความเสี่ยงรวม = 6)

สถำนะควำมเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง



 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /
นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ
/ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6

เกินกว่าการยอมรับ
เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อไป
7. แผนบริหำรควำมเสี่ยง แนวทำงบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
นาผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจิต จากตารางที่ 6 ตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งใน
ขั้น ตอนที่ 7 สถานะความเสี่ ย งการทุจิ ตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการบาง
ประการเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้
7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
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ตำรำงที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
7.1 (สถำนะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนงำน
แผนบริหำรควำมเสี่ยง
งำน/กิจกรรม
มำตรกำร / นโยบำย / โครงกำร / กิจกรรม เพิ่มเติม
-

-

7.2 (สถำนะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนงำน
แผนบริหำรควำมเสี่ยง
งำน/กิจกรรม
มำตรกำร / นโยบำย / โครงกำร / กิจกรรม เพิ่มเติม
1. การจั ดซื้อจั ดจ้างด้ว ย - จัดทาแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน
วิธีเฉพาะเจาะจง
- กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วม
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4) จากทั้งบุ คลากรภายในหน่ว ยงานเจ้าของโครงการและหน่ว ยงาน อื่นๆ
ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/บริการกรรมการ
จากหน่วยงานอื่น และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วม
- จั ดทาบั ญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็นส่ ว นกลางแยกไว้แต่ล ะประเภทแล้ ว
แต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลาดับ
2. การตรวจสอบเอกสาร - จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
หลักฐาน ให้มีรายละเอียด ครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนงาน
- เน้นย้าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ
(ค่าความเสี่ยง = 6 )
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงาน
7.3 (สถำนะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง
กระบวนกำร
แผนบริหำรควำมเสี่ยง
งำน/กิจกรรม
มำตรกำร / นโยบำย / โครงกำร / กิจกรรม เพิ่มเติม
-

8. สรุปสถำนะควำมเสี่ยง

เป็นการจัดทารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ 7 ของแต่ละสถานะ (สี) อย่างไร เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
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ตำรำงที่ 8 ตารางสรุปสถานะความเสี่ยง
เขียว

สถำนะควำมเสี่ยง
เหลือง
1. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง
- จัดทาแนวทางการตั้งคณะ
กรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน
- กาหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการ
มีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายใน
หน่วยงานเจ้าของโครงการและ
หน่วยงาน อื่นๆ ได้แก่ ประธาน
กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับ
สินค้า/บริการกรรมการจาก
หน่วยงานอื่น และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็น
กรรมการร่วม
- จัดทาบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็น
ส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้ว
แต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลาดับ

แดง

2. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
- จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ให้มีรายละเอียด ครบถ้วน
ถูกต้องทุกกระบวนงาน
- เน้นย้าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน
9. กำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
เป็ น การจั ด ทาแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ ยงการทุจริตหรื อ
สถานะแผนความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห่วงระยะเวลาของการรายงานผล
ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส
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ตำรำงที่ 9 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรำยงำนสถำนะแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ณ วันที่.......................................................
หน่วยงานที่ประเมิน..............................................................................................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เหตุการณ์ความเสี่ยง
สถานการดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

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