ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2 ความเสีย่ งการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
 3 ความเสีย่ งการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ หรืออื่น ๆ
ชื่อหนวยงาน/กระทรวง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี / กระทรวงอุตสาหกรรม
ผูรับผิดชอบ นายอภิรักษ อ่ําสุริยะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (หก.นผ.)
โทรศัพท 038-274124-5
******************************************************
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

การกําหนด TOR ใหผูรับจางเปนผู (ราง)
TOR ตามเนื้องานและงบประมาณ
การกําหนดราคากลาง โดยใหผูรับจางเปน
ผูชวยกําหนดราคากลาง เชน คุณสมบัติ,
วุฒิการศึกษา, ประสบการณของที่ปรึกษา
เปนตน
การกําหนดหลักเกณฑพิจารณาไมมีความ
ชัดเจน จึงตองอิงการใชดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
การตรวจรับงานมีชองความเสี่ยงในการ
ติดตามการทํางานของที่ปรึกษาไมตอเนื่อง
เนื่องจากภารกิจของคณะกรรมการ และ
ตารางการเขาใหคําปรึกษา รวมถึงองค
ความรูของคณะกรรมการตรวจรับงาน

2

3
4

ตารางที่ 1

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor
Unknown Factor







อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริตที่มีความเสี่ยงการ
ทุจริตเทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
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- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ําสูง มีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง
Known Factor
- หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามี
โอกาสเกิด ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง Unknown Factor
- หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ Unknown
Factor
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1 การกําหนด TOR ใหผูรับจางเปนผู (ราง) TOR ตามเนื้อ
งานและงบประมาณ
2 การกําหนดราคากลาง โดยใหผูรับจางเปนผูชวยกําหนด
ราคากลาง เชน คุณสมบัติ, วุฒิการศึกษา, ประสบการณ
ของที่ปรึกษา เปนตน
3 การกําหนดหลักเกณฑพิจารณาไมมีความชัดเจน จึงตอง
อิงการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
4 การตรวจรับงานมีชองความเสี่ยงในการติดตามการ
ทํางานของที่ปรึกษาไมตอเนื่อง เนื่องจากภารกิจของ
คณะกรรมการ และตารางการเขาใหคําปรึกษา รวมถึง
องคความรูของคณะกรรมการตรวจรับงาน
ตารางที่ 2

เขียว

เหลือง

สม

แดง






นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
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ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ
(หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
-

ตารางที่ 3

ระดับความจําเปน ระดับความรุนแรง
คาความเสี่ยงรวม
ของการเฝาระวัง
ของผลกระทบ
จําเปน x รุนแรง
3 2 1
3 2 1

นําขอมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในชองสีสมและสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาคาความเสี่ยงรวม
(ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

ตารางที่ 4

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คาความเสี่ยง
คาความเสี่ยง
คาความเสี่ยง
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน * รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทําการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยงเรื่อง
ที่ทําการประเมิน (ดี/พอใช/ออน) เพื่อประเมินวา ความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยงอยู
ระดับใด จะไดนําไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
** หากเหตุการณที่ประเมินความเสี่ยง พบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ ต่ํา หรือคอนขางต่ํา ใหทําการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือใหหนวยงานพิจารณาทําการเลือกภารกิจ
งาน หรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การสรางเสริมองคความรูเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริตการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ที่
1
2

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต
การกําหนด TOR ใหผูรับจางเปนผู (ราง)
TOR ตามเนื้องานและงบประมาณ
การกําหนดราคากลาง โดยใหผูรับจางเปน
ผูชวยกําหนดราคากลาง เชน คุณสมบัติ, วุฒิ

มาตรการปองกันการทุจริต
- พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การ
กําหนด TOR การกําหนดราคากลาง ขั้นตอน
และวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษา ระเบียบพัสดุที่
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ที่

3

4

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต
การศึกษา, ประสบการณของที่ปรึกษา เปน
ตน

มาตรการปองกันการทุจริต
เกี่ยวของ (ไมจําเปนตองเปนเจาหนาที่พัสดุ
อยางเดียว)
- ควรมีผูเชี่ยวชาญในระดับกระทรวง เพื่อเปน
พี่เลี้ยงใหเจาหนาที่ระดับภูมิภาคได
- สวนกลางควรกําหนด TOR และราคากลาง
ใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การจางที่ปรึกษาได
การกําหนดหลักเกณฑพิจารณาไมมีความ
- ในการจางที่ปรึกษาแตละโครงการ ซึ่งสวน
ชัดเจน จึงตองอิงการใชดุลยพินิจของ
ใหญแลว มักเปนโครงการที่จัดสรรลงมาให
คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
สวนภูมิภาค ดังนั้นสวนกลางจึงควรกําหนด
หลักเกณฑ หรือขั้นตอนในการพิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาที่เปนหลักเกณฑกลาง
นอกเหนือจากหลักเกณฑเพิ่มเติมตาม
ขอพิจารณาของ สอจ.
การตรวจรับงานมีชองความเสี่ยงในการ
- การจางที่ปรึกษาแตละโครงการฯ มักใช
ติดตามการทํางานของที่ปรึกษาไมตอเนื่อง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของที่ปรึกษา
เนื่องจากภารกิจของคณะกรรมการ และ
แตกตางกันไป ดังนั้น การตรวจรับงานจึงควร
ตารางการเขาใหคําปรึกษา รวมถึงองคความรู คัดสรรคณะกรรมการ ที่มีความรู ความ
ของคณะกรรมการตรวจรับงาน
เชี่ยวชาญ เหมาะสมกับงานที่ตรวจรับ เชน
การจางที่ปรึกษาสําหรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานของโรงงาน ควร
เลือกวิศวกรของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมเปน
คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อใหงานเปนไป
อยางถูกตอง ครบถวน
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