การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. การกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑.๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕
๔
๓
๒
๑

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
โอกาสเกิดสูงมากกว่า ร้อยละ 11 ในช่วงระยะเวลาของโครงการ
โอกาสเกิดสูง ร้อยละ 6-10 ในช่วงระยะเวลาของโครงการ
โอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ร้อยละ 4-5 ในช่วงระยะเวลาของโครงการ
โอกาสเกิดน้อยมาก ร้อยละ 1-3 ในช่วงระยะเวลาของโครงการ
ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)
๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

๕
๔
๓
๒
๑

๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
(ตั้งแต่ 2,000,001 บาท ขึ้นไป)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
(ตั้งแต่ 1,500,001 - 2,000,000 บาท)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
(ตั้งแต่ 1,000,001 - 1,500,000 บาท)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่่า
(ตั้งแต่ 500,001 - 1,000,000 บาท)
กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่่ามาก
(ตั้งแต่ ๑ - 500,000 บาท)
เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)
เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานก่ากับดูแล องค์กรตรวจสอบท่าการตรวจสอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งค่าถามต่อการท่างานโดยไม่ได้รับค่าตอบที่ชัดเจน
เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
แทบจะไม่มี

๑.๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
โอกาสเกิด
(Likelihood)
๕
๔
๓
๒
๑

๑
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า่
ต่า่
ต่า่

Risk Score
ผลกระทบ (Impact)
๒
๓
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า่
ปานกลาง
ต่า่
ต่า่

๔
สูงมาก
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

๕
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง
ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยงรวม
ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว
๑–๓
ความเสี่ยงระดับต่่า
สีเหลือง
๔–๙
ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม
๑๐ – ๑๖
ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง
๑๗ – ๒๕
ความเสี่ยงระดับสูงมาก
* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ลาดับ
ที่
1

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 1.1 กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/กรรมการตรวจ
ซื้อหรือจ้าง
รับงาน มีความสัมพันธ์และมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง
1.2 กรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการตรวจรับงาน มีผลต่อการมีส่วนได้เสีย
ด้านผลประโยชน์

Risk Score (L x I)
Likelihood Impact
Rise Score
(โอกาสเกิด) (ผลกระทบ)
3
5
สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ลาดับ
ที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน

2

การคัดเลือกผู้เสนอราคา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
2.1 หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างไม่่ได้จัดเก็บ
ข้อเสนอของผู้เสนอราคาที่ยื่นมาแล้วไว้
ในสถานที่ที่ปลอดภัย ท่าให้ข้อมูลรั่วไหล
ไปถึงผู้เสนอราคารายอื่นที่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอ

Risk Score (L x I)
Likelihood Impact
Rise Score
(โอกาสเกิด) (ผลกระทบ)
3
5
สูง

2.2 เปิดซองเสนอราคาก่อนก่าหนด หรือ
เปิดซองข้อเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ
ไม่พร้อมเพียงกัน ส่งผลให้ข้อมูลถูกเผยแพร่
กระทบต่อการแข่งขันด้านราคาอย่าง
ไม่เป็นธรรม
2.3 ไม่มีขอ้ มูลหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาระบุไว้ใน
เอกสารเสนอราคา หรือมีแต่ไม่ชัดเจน หรือ
ใช้หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารเสนอราคา
ท่าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา
คัดเลือก
3

การท่าสัญญา

3.1 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระส่าคัญ
สเปคของสินค้าหรือบริการหรือแก้ไขขอบเขต
งาน (TOR) ภายหลังการลงนามในสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว
3.2 มีค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากสัญญาเพิ่มสูงมาก
(cost overruns) โดยไม่สามารถอธิบายเหตุผล
ที่เหมาะสมได้

2

5

สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ลาดับ
ที่
4

ขั้นตอนการดาเนินงาน
การตรวจรับพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
4.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้เป็น
ผู้ตรวจรับงานด้วยตนเอง โดยให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ตรวจให้ หรือให้ผู้รับจ้างตรวจงานตนเอง

Risk Score (L x I)
Likelihood Impact
Rise Score
(โอกาสเกิด) (ผลกระทบ)
3
5
สูง

4.2 งานที่ส่งมอบด้อยคุณภาพกว่าที่ก่าหนด
ไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่า
ที่ก่าหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับผ่าน
และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
5.3 คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับ
ในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจ่าเป็น
หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มี
ประเด็นที่เป็นสาระส่าคัญ

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างที่ปรึกษา โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการตามแผนงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาแก่กัมพูชา และเมียนมา โดยวิธีคัดเลือก
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน /
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ที่
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 1. ก่าหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจทานรายชื่อผู้เข้าร่วมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจรับ
ก่อนมีค่าสั่งแต่งตั้ง ซึ่งต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
เดียวกัน
2. ก่ากับดูแลให้มีการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ เจ้าหน้าที่
ในองค์กร โดยเคร่งครัดทุกครั้งที่มีการซื้อหรือจ้าง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างที่ปรึกษา โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการตามแผนงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาแก่กัมพูชา และเมียนมา โดยวิธีคัดเลือก
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินงาน /
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ที่
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
2 การคัดเลือกผู้เสนอราคา
1. ก่าหนดให้ผู้ที่สามารถรับซองเสนอราคาได้เป็นผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น เมื่อรับซองเสนอราคาให้ลงละเบียนรับทันทีพร้อม
ลงลายมือชื่อก่ากับ
2. ก่าหนดให้เปิดซองข้อเสนอทางด้านราคา ในวัน เวลา ที่ระบุไว้เท่านั้น
โดยการเปิดซองข้อเสนอฯ ต้องมีคณะกรรมการฯ ครบทุกท่าน และ
ทุกท่านเห็นสภาพซองก่อนแกะร่วมกัน โดยซองต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ไม่มีร่องรอยการถูกแกะ
3. คณะกรรมการมีหน้าที่ ตรวจทานหัวข้อการให้คะแนน เป็นไปตามที่ระบุ
ข้อก่าหนดไว้ในขอบเขตงาน (TOR) หรือเอกสารอื่นที่ได้ประกาศแก่
ผู้เสนอราคา
3

4

การท่าสัญญา

การตรวจรับพัสดุ

1. ให้การเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงทุกครั้งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของผู้บริหารสัญญา (หน่วยงานต้นเรื่อง) และฝ่ายกฎหมาย (Check &
Balance)
2. ก่าหนดให้มีกระบวนการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ โดยการรายงานแก่
ผู้บริหารเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาค่าใช้จ่ายระหว่างด่าเนินโครงการ
เพื่อป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (Cost Overruns)
1. คณะกรรมการตรวจรับ ควรก่าหนดรอบการส่งงานกับผู้รับจ้างก่อนวัน
ตรวจรับงานจริงในแต่ละงวดงาน โดยก่าหนดให้ส่งเป็นระยะ เป็นประจ่า
สม่่าเสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านคุณภาพและปริมาณงาน เมื่อถึง
ก่าหนดวัน ส่งงานจริง
2. ก่าหนดให้ผู้ที่ตรวจทานความถูกต้องในการตรวจรับงาน กระท่าโดย
คณะกรรมการตรวจรับที่ถูกแต่งตั้งเท่านั้น เมื่อพบว่าปริมาณและ
คุณภาพงานไม่ตรงตามข้อก่าหนด ให้ปฏิเสธการรับงาน และปฏิเสธ
การจ่ายเงิน และส่งกลับแก้ไขเพื่อให้ได้รับงานตามข้อก่าหนด

ลาดับ
ที่

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างที่ปรึกษา โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการตามแผนงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาแก่กัมพูชา และเมียนมา โดยวิธีคัดเลือก
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ขั้นตอนการดาเนินงาน /
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3. คณะกรรมการตรวจรับ ควรมีการก่าหนดกรอบเวลาในการตรวจรับงานแต่ละ
งวดงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อลดการตรวจรับงานหลายครั้งเกินความจ่าเป็นและ
ป้องกันการถ่วงเวลาในการเรียกรับ รวมถึงมีการพิจารณาตรวจรับงานใน
ประเด็นที่เป็นสาระส่าคัญและเกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจรับเท่านั้น หากพบว่า
การตรวจรับงานเกินกว่าระยะเวลา เป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ให้การประชุม
ตรวจรับงานทุกครั้งมีการจดบันทึกการประชุมพร้อมลงนามการเข้าประชุม
เพื่อรับทราบปัญหา และใช้เป็นหลักฐานประกอบการปฏิบัติงาน พร้อม
รายงานปัญหาแก่ผู้บริหารต่อไป

