การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย
คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า

การดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด


คำนำ
สำนักงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ หรือสำนักงาน ป.ป.ช.
ได้กำหนดเครื่องมือ ในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเครื่องมือ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ o36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต และข้อ o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดำเนินการแสดงผล
การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่จัดการต่อความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งกรมเจ้าท่ามีคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสกรมเจ้า ท่ า เป็น คณะกรรมการที่ด ำเนิน การด้า นการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต
ตามแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA)
และตามแนวทางของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ดำเนิน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ดังกล่าว อีกทั้ง เพื่อลดปัญหาหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงต่อ การทุจริต กับหน่ว ยงาน
โดยรายละเอียดจะระบุในเล่มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพในการบริห าร
จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต กรมเจ้าท่า โดยคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินการ
ให้คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ทราบ ก่อนสรุปรายงานผลการดำเนินการ
ต่ออธิบ ดีกรมเจ้าท่า และรายงานผลการดำเนินการให้ส ำนักงาน ป.ป.ช. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ต่อไป

คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
14 เมษายน 2563
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บทที่ 1
แนวทางการวิเคราะห์และประเมินความความเสี่ยงต่อการทุจริต
เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
***********************
1. ที่มาและความสำคัญ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงาน ป.ป.ช.
ได้จัดให้มีการดำเนิ นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เข้าร่วมในการประเมิน ฯ (ITA)
ดังกล่าว ซึ่ งในการดำเนิน การประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจ ริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยการประเมินความเสี่ยงการป้องกัน
การทุ จริ ตประจำปี โดยให้ ก รมเจ้ าท่ าวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ ยงของการดำเนิ นงานที่อ าจก่อ ให้ เกิ ด
การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม พร้อมทั้ง จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตดังกล่าว ตามข้อที่ o36 และข้อที่ o37 ประกอบกับตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติม ิช อบและส่ง เสริม คุณ ธรรมจริย ธรรมของกรมเจ้า ท่า ประจำปีง บประมาณ
พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
และกิจกรรมที่ 19 กิจกรรมการดำเนิ น การเพื่อจัดทำมาตรการหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ต้องดำเนินการวิเคราะห์สภาพการณ์
จากขั ้น ตอนในการปฏิ บั ติ งาน ที่ เสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และนำผลความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต ที่ ได้ ไปพิ จ ารณา
หาแนวทางเพื่อบริหารจัดการต่อความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังกล่าว และเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินการให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
2.1 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ต้องการ
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร
2.2 เพื่อให้ทราบสถานการณ์ แนวโน้มหรือทิศทางของความเสี่ยงการทุจริตของกรมเจ้าท่าในปัจจุบัน
ว่ามีความเสี่ยงทางด้านใดและเป็นปัญหาที่ต้องนำมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขมากน้อยเพียงใด
2.3 เพื่อให้ สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินการบริห ารความเสี่ยงต่อการทุจริต ของกรมเจ้าท่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้กระทบต่อการดำเนินภารกิจของหน่วยงานในสังกัดให้น้อยที่สุด โดยยึดหลักการ
ทำงานที่มแี นวทางการดำเนินงาน การประเมินผล การตรวจสอบที่ปราศจากการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ
2.4 เพื่อ ลดปัญ หาเรื่อ งร้อ งเรีย น การดำเนิน การทางวินัย หรือ การถูก ดำเนิน คดีท างกฎหมาย
ที่อาจมีผลกระทบต่อตำแหน่ง หน้าที่ และชื่อเสียงของเจ้าหน้าที่ได้
2.5 เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรมกรมเจ้าท่าต่อ ประชาชนว่าเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ปราศจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.6 เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำเนินภารกิจหรือหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่นในธรรมจรรยาและปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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ทั้ ง นี้ การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งนี้ เป็ น การวิ เคราะห์ เพื่ อ นำไปบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ต่ อการทุ จริ ตเพื่ อป้ องกั น การเกิ ดการทุ จริ ตของหน่ วยงาน ซึ่ งการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงเป็ นการทำงาน
ในลั กษณะที่ป ระเมิน ก่ อ นการปฏิ บ ั ติ ง านและเป็ น กิ จ กรรมที่ แ ทรกลงในการปฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะงาน
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด สิ่ ง ที่ ค าดว่ า จะเป็น ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น อันมีลักษณะเป็นการเฝ้าระวัง (Pre - Decision)
ซึ ่ง แตกต่า งจากการตรวจสอบภายในที ่จ ะเป็น ลัก ษณะกำกั บ ติด ตามความเสี ่ย งในลัก ษณะสอบทาน
(Post - Decision)
3. การดำเนินการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อการทุจริต
3.1 คำนิยามที่เกี่ยวข้อง
3.1.1 “ความเสี่ย ง” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ทำให้วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน
หรือภารกิจงานไม่บรรลุผล หรือโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
3.1.2 “การวิเคราะห์ความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ
ในการบริห ารปั จ จั ย และควบคุ ม กระบวนการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ลดมู ล เหตุ ข องโอกาสที่ จะทำให้ อ งค์ ก รหรื อ
หน่วยงานหรือภารกิจงานไม่บรรลุผลหรือเกิดความเสียหาย
3.1.3 “โดยทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น (อ้างอิงตาม มาตรา 1 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา)
3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต
3.2.1 ประมวลกฎหมายอาญา เช่น
- มาตรา 1 (16) “เจ้ าพนั ก งาน” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ งกฎหมายบั ญ ญั ติ ว่ า
เป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจําหรือครั้งคราวและ
ไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่
- มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา ๑๕๐ผู ้ใ ดเป็น เจ้า พนัก งาน กระทํา การหรือ ไม่ก ระทํา การอย่า งใด
ในตําแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้ง
เป็นเจ้าพนักงานในตําแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
3.2.2 พระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น
- มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่ง
หรือเงินเดือนประจํา ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
“ทุจริตต่อหน้าที่ ” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่ง
หรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่
ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบสําหรับ ตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธ รรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น ผู้ช่ว ยผู้บริหารท้องถิ่น
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
หรือ เจ้า พนัก งานอื่น ตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ และให้ห มายความรวมถึง กรรมการอนุก รรมการ ลูก จ้า ง
ของส่ว นราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกําหนด
ให้ ใช้ อํ านาจหรื อได้ รั บมอบให้ ใช้อํ านาจทางปกครองที่ จั ดตั้ งขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิ จ หรือกิ จการอื่ น
ของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
และคณะกรรมการ ป.ป.ช.
- มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอัน
อาจคํานวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ที่ อ อกโดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญ ญัต ิแ ห่ง กฎหมาย เว้น แต่ก ารรับ ทรัพ ย์ส ิน หรือ ประโยชน์อื ่น ใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
- มาตรา ๑๖๙ เจ้ าพนั กงานของรัฐผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๘ ต้ องระวางโทษจํ าคุ ก
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา ๑๗๒ เจ้า พนัก งานของรัฐ ผู้ใ ดปฏิบัติห รือ ละเว้น การ ปฏิบัติอ ย่ า งใด
ในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติห รือละเว้นการปฏิบัติห น้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห นึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา ๑๗๓ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น
โดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่ก ระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิช อบด้วยหน้าที่
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
- มาตรา ๑๗๔ ผู้ ใดเป็ น เจ้าพนั ก งานของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ ต่ างประเทศ หรื อ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
- มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารระหว่ า งประเทศ โดยวิ ธี อั น ทุ จ ริ ต หรื อ ผิ ด กฎหมายหรื อ โดยอิ ท ธิ พ ลของตน
ให้กระทําการหรือไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- มาตรา ๑๗๖ ผู้ ใดให้ ขอให้ หรือ รับ ว่ าจะให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดแก่
เจ้ าพนั ก งานของรั ฐ เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ ต่ างประเทศ หรือ เจ้ าหน้ าที่ ข ององค์ ก ารระหว่างประเทศ เพื่ อ จูงใจ
ให้กระทําการ ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิช อบด้ว ยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
3.2.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑เช่น
- มาตรา ๘๓ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ต้ อ งไม่ ก ระทำการใดอั น เป็ น ข้ อ ห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ องไม่ร ายงานเท็ จต่ อผู้ บั งคั บบั ญ ชา การรายงานโดยปกปิ ดข้อ ความซึ่งควร
ต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ ราชการของตนหาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(๕) ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสีย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๗) ต้องไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติ
ราชการ
(๘) ต้อ งไม่ก ระทำการอัน เป็น การล่ว งละเมิด หรือ คุก คามทางเพศตามที่ก ำหนด
ในกฎ ก.พ.
(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
(๑๐) ไม่กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ
- มาตรา ๘๕ การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่าง
ร้ายแรง
(๖) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือ โทษที่ห นักกว่าโทษจำคุกโดย
คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือ
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๘) ละเว้น การกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็น การไม่ป ฏิบัติตามมาตรา ๘๐
วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กำหนดให้เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง
3.3 การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
3.3.1 การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการทุจริตก่อนดำเนินการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
การรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ เกี่ ย วกั บ ด้ า นที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะโดยตรงและโดยอ้อม โดยอาศัยจากฐานข้อมูลที่ได้จาก เช่น การดำเนินการ
ทางวิน ัย ผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (ITA)
ของปี ที่ผ่านมา รวมทั้ง การหาทฤษฎีและหลักการหรือแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ และประเมิน
ข้อมูลที่ได้มาด้วย เป็นต้น
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3.3.2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งจากที่ ร วบรวมได้ เพื่ อ หาวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ แ ละ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งจากที่ ร วบรวมเพื่ อ นำมาวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น
ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต สามารถดำเนิ น การโดยการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการรวมรวมและค้ น หา
จากแหล่ งข้อมูล ต่าง ๆ ในหน่ วยงานภายในกรมเจ้าท่ าที่ส ามารถหาได้เพื่ ออ้างอิงได้ ว่าเป็น โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงการทุจริตและเพื่อเป็นหลักในการประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ต้องนำมาพิจารณา วิเคราะห์ว่าหากมี
การเกิดการทุจริตจริ ง จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินภารกิจ หรือมีความเสียหายต่อกรมเจ้าท่า ความเสียหาย
ต่อหน่ วยงานภายใน ความเสี ย หายต่อบุคลากรและอาจส่ งผลกระทบต่อภาพลั กษณ์ กรมเจ้าท่า ในสายตา
ของประชาชนที่จะมองว่าเป็นหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้จำต้อง
นำมาวิเคราะห์และชั่งน้ำหนักว่าสมควรที่จะต้องหาแนวทางการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่ อป้ อ งกั น ไม่ ให้ ค วามเสี่ ย งของการทุ จริต หรือการประพฤติ มิ ช อบเกิ ด ขึ้ น พร้อ มทั้ ง นำผลการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงมาจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานในสังกัด
กรมเจ้าท่าต่อไป
ในการนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้นำแนวทางการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงต่อ การทุจ ริต
มาจาก กองยุท ธศาสตร์แ ละแผนงาน สำนัก งาน ป.ป.ท. ซึ่ง ได้จัด ทำเป็น คู่มือ แนวทางการประเมิน
ความเสี่ย งการทุจ ริต FRAs : RISK-ASSESSMENTS ซึ่ง คู่มือ ที่จัด ทำขึ้น เป็น การยึด หลัก ตามมาตรฐาน
COSO 2013
- COSO คือ กรอบแนวคิด การควบคุม เพื่อ ช่ว ยให้ผู้ป ฏิบัติงานบรรลุเป้า หมาย
ทั้งเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความถูกต้องครบถ้วนของรายงาน และการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด
- COSO ย่ อ มาจาก The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission เป็ นคณะทำงานที่ก่อตั้งขึ้น โดยคณะกรรมาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มีชื่อว่า Treadway Commission ในปี ค.ศ. 1985 โดยจัดตั้งขึ้น เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง รูปแบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและป้องกันการทุจริตของรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้ COSO ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้แก่
1) สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา : American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA)
2) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล : Institute of Internal Auditors (IIA)
3) สถาบันผู้บริหารการเงิน : Financial Executives Institute (FEI)
4) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา : American Accounting Association (AAA)
5) สถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร : Institute of Management Accountants (IMA)
โดยการดำเนินงานของ COSO มีพัฒนาการ ดังนี้
- ค.ศ. 1985 มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ที่ ชื่ อ ว่ า Treadway
Commission โดยตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตของรายงานทางการเงิน
- ค.ศ. 1987 Treadway Commission ได้เสนอให้ ตั้งคณะทำงาน ในนามว่า Committee of
Sponsoring of the Treadway Commission หรือ COSO เพื่อศึกษาและพัฒ นารูปแบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล
- ค.ศ. 1992 COSO ได้เสนอรายงานกรอบการควบคุมภายใน (Internal Control – Integrated
Framework) ประกอบด้วยองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้านที่สัมพันธ์กัน กรอบงานการควบคุมนี้
บางทีเรียกกันว่า COSO 1
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- ค.ศ. 2004 COSO ได้เสนอกรอบงานการประเมินความเสี่ยงระดับองค์การ (Enterprise Risk
Management - Integrated Framework) ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบ 8 ด้า นที่สัม พัน ธ์กัน ซึ่ง พัฒ นา
จากกรอบงานการควบคุมภายในที่มีองค์ประกอบ 5 ด้าน และองค์ประกอบเหล่านี้ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
ความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม กรอบงานการควบคุมนี้ บางทีเรียกกันว่า COSO 2
- ค.ศ. 2006 COSO ได้ประกาศแนวทางการควบคุมภายในด้านการจัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ และ 20 หลักการ โดยได้ดัดแปลงกรอบงานการควบคุมภายในเดิม (COSO 1) เพื่อลดต้นทุน
ในการควบคุม ภายในด้า นการจัด ทำงบการเงิน ตามกฎหมาย US. Sarbanes – Oxley Act (2002)
สำหรับกิจการขนาดเล็ก Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public
Companies แนวทางนี้นิยมเรียกกันว่า COSO 3
- ค.ศ. 2009 COSO 4 เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal
Control
- ค.ศ. 2013 COSO ได้ป ระกาศแนวทางการควบคุม ภายในด้านการจัด ทำรายงานทางการเงิน
และรายงานที่ไม่ใช่งบการเงินซึ่งยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ค.ศ. 1992 (Internal Control – Integrated
Framework) ที่กำหนดให้การควบคุมภายในมีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ
ให้ชัดเจนขึ้น เรียกกันว่า COSO 2013 ซึ่งเป็นหลั กของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO
เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ มาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทาง
ด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2006 เป็นแนวทางด้านการทำรายงาน
ทางการเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2
เมื่อปี ค.ศ. 2009 เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control
ครั ้ง ที่ 3 ในปี ค.ศ. 2013 เป็ น แนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated
Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ค.ศ. 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิม
ของปี ค.ศ. 1992 ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเพิ่ม เติมเรื่อ งการสอดส่อ ง ในภาพรวมของการกำกับ ดูแ ลกิจ การ ดังนั้น การควบคุม ภายในจึงถือ ว่า
มีค วามสำคั ญ อย่ างยิ่ งในการที่ จ ะตอบสนองต่ อความคาดหวังของหน่ว ยงาน ในการป้ องกัน เฝ้ าระวังและ
ตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการหรือหน่วยงาน โดยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 – กำหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
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องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ
การควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา
และเหมาะสม
ทั้ งนี้ องค์ ป ระกอบการควบคุ ม ภายในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบและหลั ก การจะต้ อ ง
Present & Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้
การควบคุมภายในมีป ระสิทธิผลสำหรับ ในการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013
องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นหลัก
3.3.2.1 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต มี ๔ กระบวนการ
ดังนี้
1) แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้
เกิดขึ้นซ้ำอีก (Corrective)
2) เฝ้า ระวัง สอดส่อ ง ติด ตามพฤติก รรมเสี่ย ง ทำอย่า งไรจะตรวจพบ
ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น
แก่ผู้บริหาร (Detective)
3) ป้อ งกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น ำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อ การกระทำผิด
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor)
ทั้ง ที่รู้ว่า ทำไปมีค วามเสี่ย งต่อ การทุจ ริต จะต้อ งหลีก เลี ่ย งด้ว ยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าง
ให้การทุจริตเข้ามาได้อีก (Preventive)
4) การพยากรณ์ป ระมาณการสิ่งที่อ าจจะเกิด ขึ้น และป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ (Unknown Factor)
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Forecasting)
3.3.2.2 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต
องค์ป ระกอบหรือ เรีย กอี ก อย่ างได้ ว่ าปั จจั ย ที่ น ำไปสู่ ก ารทุ จริต โดยตาม
แนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดไว้ 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) แรงกดดัน หรือ แรงจูง ใจ Pressure/Incentive ซึ่ง เป็น สิ่งที ่เป็น แรง
กระตุ้นในเกิดความต้องการที่ต้องทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการ
ความอยากมีอยากได้ ในสิ่ งที่ ขาด การต้ องการเอาชนะในเรื่อ งต่าง ๆ ไม่ว่ามาจากสาเหตุในวัตถุห รือสิ ท ธิ
หรืออำนาจต่าง ๆ เป็นต้น
2) โอกาส Opportunity ซึ่งเกิดจากช่องว่างหรือช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ
คุณ ภาพที่ ไม่ดี พ อในการควบคุม กำกั บ ดู แลภายในเรื่อ งต่ าง ๆ ทำให้ เป็ น ช่อ งว่างหรือช่ องโหว่ที่ ส ามารถ
ดำเนินการทุจริตได้ เช่น การวางกฎระเบียบที่ไม่รัดกุม การมีช่องว่างทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้กระทำได้
การให้ใช้ดุลพินิจที่มากเกินไป เป็นต้น
3) การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ Rationalization ซึ่งเป็นการหาเหตุ
อ้างให้ก ระทำการ เพื่อ รองรับ การดำเนิน การที่ทุจ ริต หรือ การหาข้อ อ้า งที่จ ะให้ก ารกระทำทุจ ริต นั้น ๆ
ดูเป็นเรื่องของความจำเป็น เช่น การอ้างเหตุว่ามีฐานะที่ยากจน การอ้างว่าเป็นการกระทำที่เป็นธรรมเนียม
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ปฏิบัติที่ต้องให้สินบนกันอยู่เสมอ หรือการอ้างโดยหาเหตุผลต่าง ๆ มาสนับสนุนเพื่อให้การกระทำที่ผิดเป็นถูก
เป็นต้น
ทั้งนี้ หากพิจารณาในเชิงลึกจากองค์ประกอบทั้ง 3 ประการแล้ว จะพบว่า
สามารถพิจารณาไปถึงการดำเนินงานหรือระบบงานขององค์กรได้ว่า องค์กรไหน ที่บกพร่องในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ใน 3 องค์ประกอบที่กล่าวมา ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงว่าองค์กรนั้น ยังมีความไม่มั่นคงในการป้องกันการทุจริต
และหากปล่อยไว้อาจเป็นเส้นทางไปสู่การทุจริตได้ หากเกิดเหตุการณ์ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้น

ทุจริต

แรงกดดันหรือแรงจูงใจ
Pressure/Incentive
สามเหลี่ยมองค์ประกอบการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต
(The Fraud Triangle)
3.3.2.3 ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ทั่วไปแล้วสามารถแบ่งแยกได้หลายรูปแบบ
โดยอาจแบ่งตามที่มาของความเสี่ยงโดยยึดองค์กรเป็นหลัก เช่น ความเสี่ยงจากภายใน - ภายนอก แบ่งตาม
ที่มาของสภาพความเสี่ยง เช่น ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและการเมือง ทางสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น แต่การวิเคราะห์ในรูปแบบของ สำนักงาน ป.ป.ท. จะแยกประเภทที่ชัดเจนตามบริบทของงานราชการ
คือ แบ่งเป็น 3 ประเภทความเสี่ยง ดังนี้
1) ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ความเสี่ยงประเภทนี้จะเป็นการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ที่มีอำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เกี่ยวข้องกับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งความเสี่ยงนี้ เป็นสิ่งที่อาจคาดการณ์
ได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่แลกมากับการดำเนินการต่าง ๆ
ที่ประชาชนร้องขอหรือกระทั่งการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น
2) ความเสี่ยงต่อการทุ จริต ที่ เกี่ยวข้องกับ การใช้อำนาจและตำแหน่ ง
หน้าที่
ความเสี่ ย งประเภทนี้ เป็ น การะบุ ที่ ชั ด ถึ ง การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ที่มีอำนาจและมีหน้าที่ในการดำเนินใด ๆ และสามารถที่จะใช้อำนาจหรือหน้าที่ที่ตนมีนั้น ทำให้ได้ มาซึ่งเงิน
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หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือกรณีที่ขาดความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจหรือประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่
ไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รอบคอบหรือขาดความระมัดระวังจนตกเห็นเหตุให้ถูกการกล่าวหาว่าทุจริตได้
เป็นต้น
3) ความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่เ กี่ยวข้องกับ การใช้จ่ายงบประมาณและ
การบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นการที่ระบุถึงทรัพยากรที่สำคัญของราชการ
คือ เรื่องของงบประมาณ การเบิก - จ่าย ซึ่งในการทุจริตในด้านนี้ เป็นการที่ดำเนินการโดยอาจมีการกระทำ
ที่เป็น เท็จหรือการที่นำงบประมาณไปใช้โดยไม่สมกับคุณค่าของงบประมาณและรวมไปถึง การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐใช้เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการในทางมิชอบ เป็นต้น
3.3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ตามแนวทางที่ส ำนัก งาน ป.ป.ท. กำหนดตามคู่มือ แนวทางประเมิน ความเสี่ย ง
การทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ได้วางแนวทางการดำเนินขั้นตอนการวิเคราะห์ ไว้ 9 ขั้นตอน
ซึ ่ง ในที่ นี้ จ ะกล่ า วเฉพาะทฤษฎี ในการดำเนิ น การไว้ เป็ น แนวทางก่ อ นในเบื้ อ งต้ น ส่ วนการดำเนิ น การ
วิ เคราะห์ จ ริ ง จะเป็ น การนำข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ด้ ม าประมวลผลเพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าความเสี่ ย งที่ ต้ อ งจั ด การ
และจัดทำมาตรการรองรับความเสี่ยงที่ได้
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 9 ขั้นตอนประกอบด้วย ดังนี้
 การระบุความเสี่ยง
 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
 แผนหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท.
วางแนวทางนี้ เป็นแนวทางที่เป็นสากลที่ใช้ในการดำเนินการโดยจะมีกระบวนการตั้งแต่ระดับที่เป็นความเสี่ยง
เบาจนกระทั่งไปถึงการจัดการที่เป็นความเสี่ยงหนักขององค์กร แต่ในขั้นตอน 9 ขั้นตอนนั้น สำนักงาน ป.ป.ท.
ไม่ได้กำหนดว่าต้องดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนเลยทีเดียว เพราะบางครั้งความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่รุนแรง
มากหรื อ เป็ น ความเสี่ ย งที่ ต่ ำ เมื่ อ ดำเนิ น การตามมาตรการแล้ ว ก็ อ าจป้ อ งกั น หรื อ ระงั บ ความเสี่ ย งได้
ซึ่งไม่จำเป็นต้องดำเนิ นการจนกระทั่งขั้นตอนที่ใช้กับความเสี่ยงที่มีผลกระทบรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงมาก
เป็นต้น รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้
3.3.3.1 ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในขั้นเตรียมการเพื่อคัดเลือกงาน
หรือ ขั้น ตอนการดำเนิ น งานหรื อ กระบวนงานจากภารกิจ ของหน่ ว ยงานที่ มีค วามสุ่ ม เสี่ ยง มี แนวโน้ ม หรือ
มีประวัติการปฏิบัติงานที่เกิดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตมาแล้ว เป็นต้น โดยนำขั้นตอนนั้น หรือกระบวนงาน
นั้ น ๆ มาพิ จ ารณาและเลื อ กเพื่ อ ดำเนิ น การจั ด การความเสี่ ย งต่ อ ไป การระบุ ค วามเสี่ ย งสามารถแบ่ ง
ตามประเภทการระบุความเสี่ยงได้ ดังนี้
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1) การระบุความเสี่ยงตามการรับรู้ว่าเคยมีปัญหามาก่อนแล้ว (Known
Factor)ซึ่งเป็นความเสี่ยง ที่มีประวัติการเกิดขึ้นแล้วหรือเกิดซ้ำเป็นประจำหรือมีคดีความที่อยู่ภายในองค์กร
เป็นต้น
2) การระบุค วามเสี่ย งตามการพยากรณ์ห รือ คาดการณ์ (Unknown
Factor) เป็น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดูผลการดำเนินการ การประมาณการต่าง ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
วิ เคราะห์ อ อกมาว่ า มี แ นวโน้ ม ที่ อ าจเกิ ด ได้ ห รื อ การตี ค วามในลั ก ษณะคิ ด ล่ ว งหน้ า ว่ า พฤติ ก ารณ์ แ บบนี้
เป็นช่องว่างที่สามารถกระทำการทุจริตได้ เป็นต้น
ในการระบุความเสี่ยงสามารถใช้ได้หลายหลายวิธีแต่การระบุต้องคำนึง ถึง
การจั ดการต้องคุ้มค่ากับ การที่ ดำเนิ น การจัดทำมาตรการ แนวทางที่ออกไปและผลลั พ ธ์ที่ได้ เพื่ อรักษาไว้
ซึ่ ง ผลประโยชน์ ข ององค์ ก ร/หน่ ว ยงานและบุ ค ลากรอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยการระบุ ค วามเสี่ ย งมี วิ ธี เช่ น
การระดมสมอง การถกเถียง หยิบยกประเด็นปัญ หาที่มีโอกาสเกิด การจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ต่ อ การทุ จ ริ ต การวิจั ย เพื่ อ หาสาเหตุ ก ารทุ จ ริต หรือ แม้ ก ระทั่ งการนำวิธี ก ารจากองค์ ก รอื่ น มาดำเนิ น การ
ก็เป็นแนวทางที่สามารถกระทำได้ ซึ่งตามที่ได้กล่าวไว้แล้วตามประเภทของการแยกประเภทความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต 3 ประเภท ดังกล่าว เป็นหลักในการระบุความเสี่ยงได้ เพราะ 3 ประเภทความเสี่ยง ที่วางแนวทางไว้
เป็ น เรื่ อ งที่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ระบบราชการ จึ งเป็ น หลั ก คิ ด ได้ ว่า การระบุ ค วามเสี่ ย งควรเป็ น เรื่อ ง
ทั้ง 3 ประเภท
ตัวอย่างตารางที่ 1การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ลำดับที่
(ตามประเภทความเสี่ยง)
Know Factor
Unknown Factor
1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
(ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของ
1
กระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาทำการประเมิน
ความเสีย่ งว่ามีโอกาสหรือความเสีย่ งการทุจริต)

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่
1
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
1
คำอธิบายตารางที่ 1  ให้พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงของหน่วยงานที่คาดว่าจะทุจริตลงในช่องโอกาส/
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
 เมื่อได้ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดการทุจริต แล้วและให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง
ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริตว่าเป็น Know Factor หรือ Unknown Factor
เมื่อได้ตามตารางที่ 1 แล้ว ให้คัดเลือกเฉพาะ ความเสี่ยงที่พิจารณาแล้วว่า
มีความสำคัญ มาก ที่ต้องนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการดำเนิ นงานโดยกำหนดตามลำดับ ความสำคัญ
และประเภท ตามตัวอย่างตารางที่ 1.1 ดังนี้
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ตัวอย่าง ตารางที่ 1.1 การประเมินและคัดเลือกกระบวนการหลักที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุดด้านทุจริต
ชื่อกระบวนการพิจารณา
ชื่อกระบวนการการใช้อำนาจ
ชื่อกระบวนการบริหารงบประมาณ
เพื่ออนุมัติ อนุญาต (A)
และตำแหน่งหน้าที่ (B)
และนำทรัพย์สินไปใช้ (C)
A1.
B1.
C1.
A2.
B2.
C2.
A3.
B3.
C3.
คำอธิบายตารางที่ 1.1  ให้ น ำพฤติ ก ารณ์ ห รื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานที่ อ าจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต ที่ มี
ความสำคัญ สู งสุ ด หรือเป็ น ลำดับ ต้น ๆ ของหน่ว ยงานหรือองค์กรเพื่อเตรียมนำมาพิจารณาวิเคราะห์ และ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
 อักษร A B และ C คือ การใส่เพื่อระบุแต่ละขั้นตอน/วิธีการหรือพฤติการณ์ที่มี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต หากมีมากว่า 1 ข้อ ก็ให้ใส่อักษรต่อท้ายเรียงตามลำดับ เช่น A1 A2 , B1 B2 หรือ
C1 C2 เป็นต้น
เมื่อได้ข้อมูลตามตารางที่ 1.1 แล้ว ให้นำพฤติการณ์หรือวิธีการปฏิบัติงาน
ที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุด หรือเป็นลำดับต้น ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กร ทั้ง 3 ประเภท มาพิจารณา
ตามประเด็นในการประเมิน เพื่อเป็นการกลั่นกรองว่าเป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญและควรได้รับการแก้ไข
หรือป้องกัน/เฝ้าระวัง โดยประเด็น นี้ เป็นการนำแนวทางมาจากสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ได้ดำเนินการเป็นดั่ง
ตัวกรองในเบื้องต้น ที่ต้องคัดแยกว่าความเสี่ยงที่ได้จาก ตารางที่ 1.1 นั้น ควรแก่การได้รับการดำเนินการบริหาร
จัดการ ดังนี้
ตัวอย่าง ตารางที่ 1.2 ตารางแบบประเมินความเสี่ยงตามประเด็นพิจารณา เพื่อคัดเลือกความเสี่ยง
กลุ่ม A
กลุ่ม B
กลุ่ม C
ประเด็นที่ประเมิน

1

2

3

1

2

3

1

2

1. กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงทุจริตมากก่อน
2. กระบวนการหลักใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริต
มาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ
3. กระบวนการหลักใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมาก
ที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่รับรู้ไม่อาจยอมรับได้เป็น
ส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
4. กระบวนการหลักใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน
หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายกรณีจากการใช้
ดุลยพินิจบุคคล
5. กระบวนการหลักใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม
โลกโซเชียลมีเดีย ทันทีหากเกิดข่างในด้านการทุจริต
6. กระบวนการหลักใดการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น
การพิจารณาใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสาร
หลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบ
ได้ง่าย
7. กระบวนการหลักใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับ
ที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน
8. กระบวนการหลักใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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ประเด็นที่ประเมิน

กลุ่ม A

1

2

กลุ่ม B

3

1

2

กลุ่ม C

3

1

2

เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจ
ตรวจสอบสอบทานรายละเอียดได้
9. กระบวนการหลักใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก
ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ/ใจร้อน
ต้องการเร็วๆ
10. กระบวนการหลักใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชินมีความเชื่อว่าเป็น
ประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก
และมักยอมรับการจ่ายได้
11. กระบวนการหลักใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่น
รู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับ
ผลประโยชน์ได้
12. กระบวนการหลักใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำ
อาจจะทำร้าย ข่มขู่หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวาง
ผลประโยชน์จนคนอื่นไม่อยากเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง
13. กระบวนการหลักใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็น
เชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้
บรรลุผล
14. กระบวนการหลักใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กร
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมากหาก
เกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น
15. กระบวนการหลักใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของ
การจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อ
พัฒนาต่อไป
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ เพื่อหารหัสชื่อที่มีความซ้ำมากที่สุด
มาเฉพาะ ๓ ลำดับแรก
3.3.3.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
เป็น การนำข้อมูล จากการระบุค วามเสี่ยงในขั้นตอนแรกมาดำเนินการ
แยกออกตามระดับความเสี่ยงตามสี ดังนี้
ที่
1
2

สถานะสี
สถานะสีเขียว
สถานะสีเหลือง

3

สถานะสีส้ม

4

สถานะสีแดง
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ระดับความเสี่ยง
ระดับต่ำ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดได้ยาก
ระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมได้
ระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลาย
ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ
ระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนไม่รู้จัก
ไม่สามารถที่จะสอบทานได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด
หรือสม่ำเสมอ
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3

การดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 นี้ เป็นการนำความเสี่ยงมาแยกประเภท
ตามสถานะของสี ตามความรุ น แรงและผลกระทบที่ จะเกิด โดยใช้แนวทางของระดับความเสี่ ยงพิ จารณา
แยกสถานะ เพื่อให้ทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานใดมี ความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดและควรได้รับการจัดทำ
มาตรการป้องกันการทุจริตหรือไม่
ในการนี้ การประเมินสถานะความเสี่ยง (แยกตามสถานะสี) จะมีประเภท
การแยกของแต่ละเรื่องความเสี่ยง 3 ประเภท ที่กล่าวไว้ในข้อ 3.3.2.3 ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต ได้แก่
1) ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงต่อการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และ 3) ความเสี่ยงต่อการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ เพื่อแยกประเภทกระบวนงานหรือขั้นตอนการแต่ละความเสี่ยงตามประเด็น ดังนี้
ตัวอย่าง ตารางที่ 2 การแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสถานะสี)
สถานะความเสี่ยง (แยกตามสี)
ลำดับที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
เหลือง
ส้ม
แดง
1) ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
A1 (ระบุพฤติการณ์การทุจริตของกระบวนงาน
หรืองานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยง
ว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงต่อการทุจริต
ที่วิเคราะห์ได้จากตารางที่ 1 )
2) ความเสี่ยงต่อการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่
B1
3) ความเสี่ยงต่อการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
C1
คำอธิบายตารางที่ 2  นำพฤติการณ์หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่คาดว่าเสี่ยงต่อการทุจริต ตามที่วิเคราะห์
ได้จากตารางที่ 1 มาใส่ในช่อง โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตในตารางที่ 2
 เมื่อระบุโอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริตแล้ว ให้แยกสถานะความเสี่ยง (แยกตาม
สถานะสี) โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องสถานะความเสี่ยง ดังนี้
▪ สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
▪ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
▪ สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
▪ สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
3.3.3.3 ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ในขั้นตอนนี้ เป็นการนำโอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยง
ระดับสูงจนถึงระดับสูงมาก (ที่เป็น สีส้ม และ สีแดง) จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จาก
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3
ในการนี้ จะอธิบายในส่วนของการหาค่าระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง
และการหาค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบก่อน ซึ่งจะเป็นตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 เพื่อ ให้ทราบ
ที่มาก่อนการดำเนินการเมทริกส์ เพื่อหาค่าระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) ซึ่งจะอยู่ในตารางที่ 3
ซึ่งเป็นตารางหลักของขั้นตอนนี้
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(๑) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
ของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น
ตัวอย่างตารางที่ ๓.๑ เกณฑ์พิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ว่าเป็น MUST หรือ SHOULD
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
MUST
SHOULD
1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
A1
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2
ค่าควรเป็น 1
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
B1
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
C1
คำอธิบายตารางที่ 3.1
 เมื่อระบุโอกาส/ความเสี่ ยงต่อการทุจริต ตามขั้นตอนที่ผ่านมาตั้งแต่
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แล้ว ในตารางที่ 3.1 ให้พิจารณาว่ากระบวนงานหรือขั้นตอนงานควรต้องป้องกัน
หรือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริตมากน้อยเพียงใด หากเห็นควรว่าต้องมีการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต
ให้ ใส่ ค่ าเป็ น 3 หรื อ 2 แต่ ห ากพิ จ ารณาแล้ ว ว่า เป็ น ขั้ น ตอนที่ ไม่ มี ค วามจำเป็ น เท่ าที่ ค วรในการป้ อ งกั น
ความเสี่ยงต่อการทุจริตก็ให้ใส่เป็น 1
(2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
 ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบ
ทางการเงิน รายได้ งบประมาณ รายจ่ายหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้น Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
 ถ้ ากิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานนั้ น ผลกระทบต่ อ
ประชาชน ผู้รับบริการ หรือบุคคลภายนอก Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
 ถ้ า กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานนั้ น ผลกระทบต่ อ
กระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ขององค์กร/หน่วยงาน ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
ลำดับที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ทั้งนี้ การวางค่าระดับที่อยู่ในเลขที่เหลือมล้ำกัน ดังกล่าว เพื่อเป็นดุลพินิจของแต่ละ
องค์กร/หน่วยงาน ที่จะมองค่าของความเสี่ยงหายหรือผลกระทบว่า มีความหนักหรือรุนแรงเพียงใด
ตัวอย่าง ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Balanced Scorecard
ลำดับที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
2
1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
A1 (ตัวอย่าง) การออกใบอนุญาต ใบรับรองที่ไม่ถูกต้องให้กับ
ประชาชน
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
B1 (ตัวอย่าง) การดำเนินเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของของข้าราชการ
X
(เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)
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ลำดับที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
2
3
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
C1 (ตัวอย่าง) การขอเบิกเงินปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
X
ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง(เกี่ยวกับเงินงบประมาณ)
คำอธิบายตารางที่ 3.2
 ให้นำพฤติการณ์หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต
มาใส่ในช่องดังกล่าว แล้วพิจารณาว่ามีผลกระทบที่รุนแรงแบบใดแล้วใส่เครื่องหมาย X ในช่องระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ ซึ่งค่าระดับตามทฤษฎีมีความเหลือมล้ำเพราะเป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือองค์กรพิจารณา
(3) SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ในขั้นตอนนี้เป็นการระบุระดับความเสี่ยงหรือการจัดทำตารางเมทริกส์
ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) โดยการนำข้อมูลจากตารางก่อนหน้านี้ ในตารางที่ 2 เฉพาะข้อมูลสีส้ม
กับข้อมูลสีแดง เท่านั้น ที่ได้ดำเนินการแยกตามสถานะสีไว้ก่อนนั้น มาหาค่าความเสี่ยงรวม เพื่อดูค่าความเสี่ยง
ต่อการทุจริต ด้วยการคูณ กันระหว่างระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง กับ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ดังนี้
ตัวอย่าง ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับค่าความเสี่ยงรวม
ระดับความจำเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ลำดับที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จำเป็น X รุนแรง
3 2 1
3 2 1
1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
A1 (ตัวอย่าง) การออกใบอนุญาต
3
3
9
ใบรับรองที่ไม่ถูกต้องให้กับประชาชน
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
B1 (ตัวอย่าง) การดำเนินเลื่อนระดับที่
1
2
2
สูงขึ้นของของข้าราชการ
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
C1 (ตัวอย่าง) การขอเบิกเงินค่าปฏิบัติงาน
2
3
6
นอกเวลาราชการที่ไม่ตรงตาม
คำอธิบายตารางที่ 3
 ให้คัดเลือกโอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต จากตารางที่ 2 เฉพาะสีส้ม
และสีแดง แล้วใส่ค่าระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และค่าระดับ ความรุนแรงของผลกระทบและคูณกัน
เพื่อหาค่าความเสี่ยงรวม
3.3.3.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix
Assessment)
ในขั้น ตอนนี้ เป็ น การนำค่าจากตารางที่ 3 มาทำการประเมิ น ควบคุ ม
การทุ จ ริ ตว่ามี ระดับ การควบคุ มความเสี่ ย งอยู่ ในระดับ ใด เมื่อ เที ย บกับ คุ ณ ภาพการจั ดการ การสอดส่ อ ง
การเฝ้าระวังในงานปกติ โดยเกณฑ์คุณภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 ดี หมายถึง จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้รับ
การบริการ/ผู้รับมอบผลงาน/ประชาชน และองค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีภาระหรือรายจ่ายเพิ่มเติม
 พอใช้ หมายถึง จั ด การได้โดยส่ ว นใหญ่ มี บ างครั้งที่ ยังจัด การไม่ ได้
กระทบถึงผู้รับการบริการ/ผู้รับผลงาน/ประชาชน และองค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ
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 อ่อน หมายถึง จัดการไม่ได้ หรือจัดการได้เพียงส่วนน้อย มีรายจ่ายเพิ่ม
มีผลกระทบถึงองค์กร ผู้รับการบริการ/ผู้รับมอบผลงาน/ประชาชนยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตัวอย่าง ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
(Risk - Control Matrix Assessment)
ค่า
คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุม
คุณภาพ
ความ การควบคุม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ขั้นตอนที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริต
การจัดการ
เสี่ยง
ดี /
ความเสี่ยงดี
รวม
พอใช้/อ่อน
/ พอใช้ /
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
อ่อน
1-4
4-6
6-9
อนุญาต
A1(ตัวอย่าง) การออกใบอนุญาต
ดี
9
พอใช้
จัดการได้
ใบรับรองที่ไม่ถูกต้องให้กับประชาชน
ทันที ทุกครั้ง
A2
ก่อนเสียหาย

2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ
และตำแหน่งหน้าที่
B1

พอใช้

A1 , C1

จัดการได้
ส่วนใหญ่ แต่
บางส่วนไม่ได้

B2
อ่อน
ยังจัดการ
3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
ไม่ได้ส่วน
งบประมาณ และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ใหญ่ หรือยัง
C1(ตัวอย่าง) การขอเบิกเงินค่า
ไม่มีระบบ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
6
พอใช้
จัดการ
ที่ไม่ตรงตามจริง
C2
คำอธิบายตารางที่ 4  ให้ น ำค่ าความเสี่ ยงรวม (ระดับ ความจำเป็น ของการเฝ้ าระวัง X ระดับ ความ
รุนแรงของผลกระทบ ตามตารางที่ 3) มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยการวิเคราะห์
จากคุณ ภาพการจัดการขององค์กรกับ ความเสี่ยงเรื่อ งที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อ น) เพื่อ ประเมินว่า
ความเสี่ยงต่อการทุจริต มีค่าความเสี่ยงต่อการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามความรุนแรง
3.3.3.5 แผนหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการดำเนิน การตามขั้น ตอนนี ้เป็น การเลือ กเหตุก ารณ์ห รือ ขั้น ตอน
การปฏิบ ัต ิง านที ่ม ีค วามเสี ่ย งสูง สุด จากการประเมิน การควบคุม ความเสี ่ย ง ในตารางที ่ 4 ที ่อ ยู ่ใ นช่อ ง
ค่า ความเสี่ย ง อยู่ ในระดับ สู ง ค่อนข้างสู ง ปานกลาง มาทำการบริห ารความเสี่ ยงต่อการทุจริตตามลำดับ
ความรุนแรง
ทั้ งนี้ หากการประเมิ นในตารางที่ 4 ไม่พ บว่าความเสี่ ยงอยู่ในระดั บ สู ง
ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงต่อการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลื อกภารกิจงาน
หรือกระบวนงาน หรือการดำเนิ น งานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม ซึ่งไม่ว่าจะผลออกมาเป็นเช่นใด ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่จะดำเนินการ
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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บริหารจัดการต่อไป โดยการดำเนินการในขั้นตอนนี้ ไม่กำหนดรูปแบบที่ตายตัวว่าต้องดำเนินการตามที่กำหนด
แต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทขององค์กรได้
ตัวอย่าง ตารางที่ 5 ตารางแผนหรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนหรือมาตรการบริหารความเสี่ยง..........................................................................................
รูปแบบ พฤติการณ์หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลำดับที่
แผนหรือมาตรการการป้องกันการทุจริต
ที่อาจมีความเสี่ยง

คำอธิบายตารางที่ 5  พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงต่อการทุจริต จากตารางที่ 4
(ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
ในการนี้ การดำเนินการเพื่อคัดเลือกวิธีการหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการ
จัดทำแผน หรือมาตรการการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ได้วางแนวทางการพิจารณาและเป็นตัวเลือก
ในการดำเนินไว้ 4 ทางเลือก ประกอบด้วย
(1) ทางเลือกที่ 1 แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร
(2) ทางเลื อกที่ 2 แผนบริห ารความเสี่ ยงกรณี มองความเสี่ ยงทุ จริตเป็ น
สถานการณ์วิกฤติ
(3) ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
(4) ทางเลือกที่ 4 การกำกับและควบคุมใช้หลักการ The Three Lines of
Defense
รายละเอียด ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์ประกอบทางเลือกการจัดทำแผนควบคุมภายใน ฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
กำหนดกิจกรรมหลัก
แผนการควบคุมความเสี่ยงด้านทุจริตไม่แตกต่างจากแผนการควบคุมตามกรอบ COSO 2013 – Integrated
Internal Control Framework คือ มี 2 ระดับ (1) แผนการควบคุมภายในระดับองค์กร เป็นการปรับปรุง แก้ไข
ในส่วนของ 5 องค์ประกอบ และ(2) แผนการควบคุมระดับหน่วยงานย่อย
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
ที่ยังเป็นจุดอ่อน
(ก) ความเชื่อมั่น ศรัทธาในคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต
ขององค์กรและของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
(ข) โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ที่ยึดโยง
ดุลยภาพของการควบคุม คู่ขนานกันหลายคน
สอบทานกันและกัน
(ค) การพัฒนา บริหารบุคคลที่ปลูกฝังคุณค่าการทุจริต
ต่อต้านการทุจริตตลอดอายุของการปฏิบัติงาน
(ง) การยึดโยงการทุจริตกับบทลงโทษที่เหมาะสม
และเป็นที่รับรู้
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์ ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยง : วางกระบวนการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงของเจ้าของ
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ทางเลือกที่ 1 แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์ประกอบทางเลือกการจัดทำแผนควบคุมภายใน ฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
กำหนดกิจกรรมหลัก
แผนการควบคุมความเสี่ยงด้านทุจริตไม่แตกต่างจากแผนการควบคุมตามกรอบ COSO 2013 – Integrated
Internal Control Framework คือ มี 2 ระดับ (1) แผนการควบคุมภายในระดับองค์กร เป็นการปรับปรุง แก้ไข
ในส่วนของ 5 องค์ประกอบ และ(2) แผนการควบคุมระดับหน่วยงานย่อย
ภาระงานทุกตำแหน่งทุกกระบวนการ ทั่วทั้งองค์กร
(ก) นโยบายการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
(ข) คู่มือปฏิบัติในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตราย
กระบวนการ รายคณะทำงานและรายโครงการ
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุมและบริหารความ
เสี่ยงด้านทุจริต : กิจกรรมการควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยงด้านทุจริตในลักษณะกำกับของหน่วยงาน
กำกับดูแล นอกเหนือจากเจ้าของภาระงาน
(ก) กลไกการกำกับให้เจ้าของภาระงานใช้งานจริงตาม
แผนการควบคุมและแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
ให้ครบถ้วนจนเกิดประสิทธิผล
(ข) กำหนดตัวชี้วัดรายภาระงาน(งานประจำ งาน
คณะทำงาน และงานโครงการ) ที่เชื่อมโยงกับ
ผลปฏิบัติงาน และแรงจูงใจ และบทลงโทษรายกรณี
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารด้านทุจริต
(ก) พัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ตรวจสอบร่วมกัน
ทั้งองค์กร และกำหนดบุคคลเป็น Data Manager
รับผิดชอบข้อมูลสำคัญ
(ข) พัฒนาระบบข้อมูลสัญญาณเตือนภัย และระบบ
เฝ้าระวังล่วงหน้า
(ค) พัฒนาระบบสื่อสารภายในเฉพาะด้านการทุจริต
เพื่อให้ทุกคนมีความรู้เท่าเทียมกัน
พัฒนาระบบสื่อสารกับภายนอกเฉพาะด้านทุจริต
เป็นส่วนหนึ่งของผลประกอบการขงองค์กรที่เปิดเผย
องค์ประกอบที่ 5 การติดตาม วัดผล ประเมินผล
เพื่อเทียบกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และส่งกลับข้อมูล
(Feedback) จุดอ่อนสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อยอด
ความเสี่ยงที่หลงเหลือ
ทางเลือกที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงกรณีมองความเสี่ยงทุจริตเป็นสถานการณ์วิกฤติ
ทางเลือกดำเนินการ
ส่วนที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ปัจจุบัน

กำหนดกิจกรรมหลักของแผน
แผนเตรียมความพร้อมจะเป็นการยกระดับความสามารถจัดการ เพิ่มเติม
เครื่องมือในการจัดการให้ดีขึ้น
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ทางเลือกที่ 1 แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร
องค์ประกอบทางเลือกการจัดทำแผนควบคุมภายใน ฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
กำหนดกิจกรรมหลัก
แผนการควบคุมความเสี่ยงด้านทุจริตไม่แตกต่างจากแผนการควบคุมตามกรอบ COSO 2013 – Integrated
Internal Control Framework คือ มี 2 ระดับ (1) แผนการควบคุมภายในระดับองค์กร เป็นการปรับปรุง แก้ไข
ในส่วนของ 5 องค์ประกอบ และ(2) แผนการควบคุมระดับหน่วยงานย่อย
(เป็นการพิจารณา วิเคราะห์ ประเมิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
ความเสี่ยงที่ยังเป็นจุดอ่อน ณ ปัจจุบัน ........................................................................................................................
เพื่อทำแผนเตรียมความพร้อม
ประเด็นที่จะดำเนินการ
ณ ปัจจุบัน คล้ายกับการเตรียมรับมือ
…………………………………………………………………………………………………………..
น้ำท่วม , การชุมนุม , เพลิงไหม้
หรือเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ )
ส่วนที่ 2 การเผชิญเหตุ
1) Incident Response Plan แต่ละภาระงานต้องมีทางออกในการอพยพ
(เป็นการอพยพ หาแนวทางให้บุคคล
หนีภัยทุจริตออกมาจากจุดเสี่ยงด้วยตนเอง
ที่ไม่เกี่ยวข้องเอาตัวรอดออกมา
2) BCP : Business Continuity Plan ระดับองค์กรมีแผนการช่วยเหลือ
จากพื้นที่เสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง
คุ้มครองพยาน จัดการให้สถานการณ์ผ่อนหนักเป็นเบา ควบคุม
เมื่อเกิดเหตุหรือภัยทุกคนต้องรับรู้
การแพร่กระจายของภัยตั้งแต่เริ่มแรก
ร่วมมือ)
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
.....................................................................................................................
ประเด็นที่จะดำเนินการ
.....................................................................................................................
ส่วนที่ 3 การฟื้นฟูสถานการณ์
แผนฟื้นฟู พลิกฟื้นสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จนกลับสู่
(เมื่อเกิดภัยจากการทุจริต ย่อมมีผลต่อ สถานการณ์ปกติเหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นใน
องค์กร จึงต้องมีแผนฟื้นฟู พลิกฟื้น
…………………………………………………………………………………………………………
สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ประเด็นที่จะดำเนินการ
องค์กร จนกลับสู่สถานการณ์ปกติ)
.....................................................................................................................
ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
เครื่องมือการควบคุมด้านทุจริตมีความหลากหลาย หากนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดรับชอบต่อผลงาน
(Accountability) จะทำให้คุณภาพการจัดการทุจริตดีขึ้นจากคุณภาพการจัดการ “อ่อน” หรือ “พอใช้” สู่คุณภาพ
การจัดการ “ดี” ในเชิงป้องกัน ป้องปราม ลอดส่อง และหลีกเลี่ยง เครื่องมือควบคุมด้านการทุจริตที่สำคัญ ได้แก่
เครื่องมือ

เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย

กำหนดกิจกรรมหลัก
ของแผน

เครื่องมือที่ 1
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กระบวนการที่มีความสุ่ม
เสี่ยงทุจริตให้ชัดเจน ก่อนลงมือทำจริง ลดการ
ตีความ ลดดุลยพินิจ เป็นส่วนหนึ่งของหลักการ
PDCA ในส่วน P= Plan หลักเกณฑ์ เงื่อนไขคือ
บรรทัดฐานที่ยกเลิกการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล
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ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
เครื่องมือการควบคุมด้านทุจริตมีความหลากหลาย หากนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดรับชอบต่อผลงาน
(Accountability) จะทำให้คุณภาพการจัดการทุจริตดีขึ้นจากคุณภาพการจัดการ “อ่อน” หรือ “พอใช้” สู่คุณภาพ
การจัดการ “ดี” ในเชิงป้องกัน ป้องปราม ลอดส่อง และหลีกเลี่ยง เครื่องมือควบคุมด้านการทุจริตที่สำคัญ ได้แก่
เครื่องมือ

เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย

กำหนดกิจกรรมหลัก
ของแผน

เครื่องมือที่ 2
การแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นตาราง Checklist
สำหรับตรวจสอบรายการแต่ละประเด็น เพื่อใช้
ในระหว่างงานประจำวันตามปกติ ทุกครั้งเหมือนกัน
ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ Checklist นี้ในการตรวจสอบ
รายการหลังจากการตรวจสอบ ประเมินตามตาราง
Checklist แล้ว ผู้ประเมินต้องลงนามรับรองเท่ากับ
รับผิดชอบต่อการตรวจประเมินนั้น
เครื่องมือที่ 3
แต่ละรายการใน Checklist กำหนดนิยาม
คำอธิบายวิธีการตรวจประเมินให้ชัดเจนว่าต้องทำ
อย่างไรบ้างแต่ละรายการระบุองค์ประกอบที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เหมือนกัน
เครื่องมือที่ 4 กำหนดวิธีปฏิบัติแตกต่างกัน
กรณีพบข้อบ่งชี้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในการ
ปฏิบัติงานกรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะต้องทำ
กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมจนชัดเจน
(1) ตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น
ภายในองค์กร
(2) ตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นภายนอก
องค์กร
(3) ให้ผู้ส่งเรื่อง ต้นสังกัดรับรองความถูกต้อง
แท้จริง
(4) นำส่งข้อมูลเบาะแสสู่ระบบการจัดการ
เบาะแสจากการทุจริต เพื่อดำเนินการต่อไป
กรณีที่กิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมดำเนินการไม่
ครบถ้วน ไม่สามารถยอมรับให้ผ่านงานนั้นต่อไปได้
วางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนคำชี้แจงอธิบาย
ประกอบใบปะหน้าเพื่อ
(1) ส่งคืนเรื่อง
(2) ปฏิเสธดำเนินการต่อ
(3) ขอรับความคุ้มครองในฐานะพยานที่ไม่มีส่วน
รู้เห็น
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ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
เครื่องมือการควบคุมด้านทุจริตมีความหลากหลาย หากนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดรับชอบต่อผลงาน
(Accountability) จะทำให้คุณภาพการจัดการทุจริตดีขึ้นจากคุณภาพการจัดการ “อ่อน” หรือ “พอใช้” สู่คุณภาพ
การจัดการ “ดี” ในเชิงป้องกัน ป้องปราม ลอดส่อง และหลีกเลี่ยง เครื่องมือควบคุมด้านการทุจริตที่สำคัญ ได้แก่
เครื่องมือ

เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย

กำหนดกิจกรรมหลัก
ของแผน

เครื่องมือที่ 5 การแปลงสถานการณ์ที่พบจริงใน
ความผิดปกติ ที่อาจจะเป็นข้อบ่งชี้การทุจริต เป็น
บทเรียนที่เรียนรู้ หรือกรณีศึกษา เป็นการส่งมอบ
บทเรียนที่เรียนรู้ในรูปแบบของ
(1) กรณีศึกษา ไม่อ้างชื่อจริง พร้อมแนวทางจัดการ
(2) FAQ คำถามและคำตอบ
(3) ข้อเสนอผลการทบทวน และขอปรับปรุง
Checklist
(4) การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน Work
Instruction(WI) ที่มีเครื่องมือและกิจกรรม
การควบคุมเพิ่มเติม
(5) รายงานความเสี่ยงที่หลงเหลือ (Residual Risk)
ที่ยังต้องพัฒนาการปรับปรุงและคุณภาพ
การควบคุมเพิ่มเติม

ทางเลือกที่ 4 การกำกับและควบคุมใช้หลักการ The Three Lines of Defense
แนวทางของทางเลือก
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
กำหนดกิจกรรมหลักของแผน
1) The First Lines ต้องรับรองตนเอง
(ประเด็นที่จะดำเนินการ)
พร้อมรับผิดสิ่งที่ผ่านการพิจารณา
ก่อนส่งมอบ
2) The Second Lines ต้องวาง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การตรวจสอบ
สอบทานให้เพิ่มขึ้น และกำหนดเป็น
เงื่อนไขให้ 2st Lines ทำตาม
3) The Third Lines ใช้กลไกการ
ตรวจสอบ การทุจริต ทำการ
ตรวจสอบซ้ำในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
สงสัยอยู่ในข่ายหรือไม่เคยตรวจสอบ
4) การกำกับระดับหน่วยงาน/องค์กร
ด้วยระบบควบคุมภายในด้านการทุจริต
โดยเฉพาะ
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ทางเลือกที่ 4 การกำกับและควบคุมใช้หลักการ The Three Lines of Defense
แนวทางของทางเลือก
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
กำหนดกิจกรรมหลักของแผน
4.1) ทำให้เจ้าของงาน ลูกค้า เริ่ม
เชื่อมั่นว่าจะมีการจัดการแก้ไข
ประเด็นทุจริตอย่างเหมาะสม
4.2) ทำให้ลดความกลัวต่อการ
เกี่ยวข้องรับรู้ลดลงเลิกปิดหูปิดตา
4.3) ทำให้การกำกับควบคุมด้วย
ตะแกรงเป็นผลประกอบการไม่ใช่
เป็นคนแจ้งปัญหา
4.4) ทำให้ผู้บังคับบัญชาต้องร่วม
รับผิดชอบ
4.5) ทำให้เกิดการตระหนักว่า เป็น
ภาระหน้าที่ของทุกคน อยู่ใน
WI และเป็นผลงาน
4.6) ทำให้เกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่หลงเหลือ (Residual Risk)
และความเสี่ยงเกิดใหม่
(Inherent risk)
4.7) ทำให้มีช่องทางให้ข้อมูลเบาะแส
และระบบคุ้มครองพยาน
5) เครื่องมือระดับรายภาระงาน
ที่ทำได้
5.1) การเชื่อมโยงระบบกระทบ
ยอดเพื่อสอบทานข้อมูล
5.2) กรณีที่ข้อมูลอยู่ในข่ายต้อง
สงสัยว่าจะเกิดการทุจริต
หน้าที่ของเจ้าของงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องคือ
(1) เพิ่มกิจกรรมการส่งข้อมูล
ไปให้เจ้าของข้อมูลรับรองหรือ
ยืนยันตนเอง
(2) เพิ่มกิจกรรมให้เจ้าของข้อมูลหรือ
ผู้ให้ข้อมูลที่สอบทานหรือกระทบ
ยอดเองไม่ได้ต้องรับรองความ
ถูกต้องแท้จริงของข้อมูล ที่เป็น
การรับผิดทางอาญา
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ทางเลือกที่ 4 การกำกับและควบคุมใช้หลักการ The Three Lines of Defense
แนวทางของทางเลือก
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
กำหนดกิจกรรมหลักของแผน
(3) เพิ่มกิจกรรมการควบคุม
ด้วยข้อมูลรูปแบบอื่นที่สนับสนุน
เช่น รูปภาพ วิดีโอ การ share
location หรือแสดงพิกัด
ประกอบข้อความที่เป็นลายลักษณ์
อักษร
(4) เพิ่มกิจกรรมการควบคุม
ด้วยการกระทบยอด (Reconcile)
ข้อมูล 2 แหล่ง ให้ตรงกัน
5.3) ขยายขอบเขตการตรวจสอบ
ให้ครอบคลุมผู้มีผลประโยชน์
ร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเพื่อให้ข้อมูล
เบาะแสที่จะช่วยพัฒนา
การควบคุมด้านทุจริต
(1) ผู้รับงานที่ไม่ได้รับเลือกและที่ได้รับ
เลือกเป็นผู้รับงาน ทั้งอดีต
และปัจจุบัน
(2) ลูกค้า ผู้ใช้บริการในอดีต
และปัจจุบัน
(3) พนักงานที่เกษียณอายุแล้ว
ลาออกไปแล้ว
6) การวางแนวปฏิบัติ ข้อห้ามที่ชัดเจน
เกี่ยวกับประเด็นผลประโยชน์
ส่วนบุคคล
6.1) นำเอาเนื้อหาของ พรบ.
ความผิดว่าด้วยการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflicts of Interest)
มาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติ
และการรับรองตนเองให้ชัดเจน
6.2) การปฏิบัติงานนอกเวลาและ
ในเวลางาน ในภารกิจนอกงาน
ประจำ
6.3) การเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
เครือญาติ พวกพ้อง
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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ทางเลือกที่ 4 การกำกับและควบคุมใช้หลักการ The Three Lines of Defense
แนวทางของทางเลือก
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
กำหนดกิจกรรมหลักของแผน
6.4) นำเนื้อหากฎหมายมาเป็นตาราง
Checklist ให้บุคคลประเมิน
ตนเองและรับรองตนเอง
รายครั้งรายกรณี
7) การแยกรูปแบบการให้บริการ
ให้มีความแตกต่างและสามารถ
รองรับความต้องการหรือความ
จำเป็นที่แตกต่างกัน แทนมาตรฐาน
เดียวโดยใช้หลักการที่โปร่งใส
เมื่อข้อเท็จจริงพบว่า ความต้องการ
หรือความจำเป็นของผู้รับบริการ
แตกต่างกัน เช่น ต้องการเร็ว
เร่งด่วนแทนที่จะเปิดช่องว่างให้
บุคคลบางคนใช้เป็นช่องทาง
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล
7.1) นำมากำหนดรูปแบบบริการที่
หลากหลาย ระบบราคา
ค่าบริการที่แตกต่างตามความ
หลากหลาย โดยมีการประกาศ
อย่างโปร่งใสและเปิดเผยแต่แรก
7.2) แจ้งให้ผู้รับบริการลงนาม
รับทราบและเลือกประเภท
บริการแต่แรกทั้งหมด ชัดเจน
ครบถ้วน
7.3) ให้ผู้รับบริการพิจารณาและ
ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
8) การเชื่อมโยงระบบกระทบยอด
เพื่อสอบทานข้อมูล กรณีที่ข้อมูล
อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าจะเกิดการ
ทุจริต หน้าที่ของเจ้าของงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องคือ
8.1) เพิ่มกิจกรรมการควบคุมด้วย
การกระทบยอด (Reconcile)
ข้อมูล 2 แหล่งให้ตรงกัน
8.2) เพิ่มกิจกรรมการส่งข้อมูลไปให้
เจ้าของข้อมูลรับรองหรือยืนยัน
ตนเอง ทั้งภายในและ
ภายนอกเรื่อง.......................
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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ทางเลือกที่ 4 การกำกับและควบคุมใช้หลักการ The Three Lines of Defense
แนวทางของทางเลือก
เหตุการณ์ความเสี่ยงย่อย
กำหนดกิจกรรมหลักของแผน
8.3) เพิ่มกิจกรรมให้เจ้าของข้อมูล
หรือผู้ให้ข้อมูลที่สอบทานหรือ
กระทบยอดเองไม่ได้ต้อง
รับรองความถูกต้องแท้จริง
ของข้อมูล ที่เป็นการรับผิด
ทางอาญาเรื่อง.......................
8.4) เพิ่มกิจกรรมการควบคุมด้วย
ข้อมูลรูปแบบอื่นที่สนับสนุน
เช่น รูปภาพ วิดีโอ การ share
location หรือแสดงพิกัด
ประกอบข้อความที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรเรื่อง..............
หมายเหตุ: ตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเป็นทางเลือก จำนวน 4 ทางเลือ ก นั้น หน่ว ยงาน
สามารถที่จะเลือกดำเนินการได้ตามบริบทขององค์กร หรือตามที่ปรากฏความเสี่ยงออกมา โดยไม่จำเป็นต้อง
ดำเนินการทุกทางเลือกหรือทุกหัวข้อในทางเลือก แต่ให้มีการนำแนวทางจากทางเลือกที่กำหนด มาดำเนินการ
จัดทำแผนหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตตามความเหมาะสม
3.3.3.6 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ในขั้ น ตอนที่ 6 เป็ น การติ ด ตามเฝ้ าระวั ง ในการประเมิ น การบริ ห าร
ความเสี่ ยงต่ อ การทุ จ ริ ต ในกิ จ กรรมตามแผนบริห ารความเสี่ ย งของขั้น ตอนที่ 5 ซึ่งเป็ น ลั ก ษณะการสร้าง
เครื่องมือหรือ ตะแกรงดัก เพี่ อเป็ นการยื นยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด
โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ความหมายของสถานะแต่ละสี ซึ่งถ้าตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเป็น
คู่มือ/แนวทางนั้น จะเรียกว่าการแยกความเสี่ยงตามสีไฟจราจร ดังนี้
 สถานะสีเขียว หมายถึง ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำ
กิจกรรมเพิ่ม
 สถานะสีเหลือง หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้
ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับ
ความรุนแรง < 3
 สถานะสีแดง หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3
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ภาพแสดงความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

สถานะสี
แดง

สี

ความหมายของสี สิ่งที่ควรดำเนินการ
เกินกว่าการยอมรับ

ควรมีกิจกรรม/โครงการ
หรือมาตรการเพิ่ม

เหลือง

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

ควรมีกิจกรรม/โครงการ
หรือมาตรการเพิ่ม

(ค่าความเสี่ยง 3 - 6)
เขียว

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

เฝ้าระวังต่อเนื่อง

(ค่าความเสี่ยง 6 - 9)

(ค่าความเสี่ยง 1 - 3)
ลำดับที่

ตัวอย่าง ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
สถานะความเสี่ยง
มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
เหลือง
แดง

คำอธิบายตารางที่ 6  เป็นตัวอย่างการจัดทำตารางเพื่อรายงานการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มาจากตารางที่ 5 เพื่อเป็นการคอยตรวจสอบว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณา
ดำเนินการเพิ่มเติม หรือจะมีมาตรการใด ๆ หรือการหยุดการใช้มาตรการพิเศษ
 ในขั้นตอนที่ 6 นี้ เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการโดยการพิจารณาเอง อาจไม่จำเป็น
ที่ต้องใช้ในรูปแบบที่ตามสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดทุกข้อก็ได้
 แผนหรือมาตรการตามตามรางที่ 6 นี้ เป็นแนวทางโดยหากหน่วยงานไม่จัดทำ
แผนก็ให้มีมาตรการออกมาดำเนินการได้ ทั้งนี้ แผนหรือมาตรการจะจัดทำโดยภาพรวมหรือว่าแยกเป็นประเด็น
ความเสี่ยงก็สามารถทำได้
 หากมีการดำเนินการตามตารางที่ 6 แล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงที่ผลของการ
เฝ้าระวังเป็นสีแดง อาจต้องมีการดำเนินการที่ต่อยอดออกไปอีกเพื่อคุมความเสี่ยงให้เป็นสีเขียวหรือเหลือให้ได้
3.3.3.7 ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการโดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 6 หรือ
ตารางที่ 6 มาดำเนิน การบริห ารจัดการเพื่อ ป้อ งกันไม่ให้การทุจ ริตเกิดขึ้น โดยการนำมาจากตารางที่ 6
หรือ ขั้น ตอนที่ 6 สามารถนำมาดำเนิน การได้ทั้ง หมดหรือ จะคัด แยกมาเฉพาะที่อ งค์ก รหรือ หน่ว ยงาน
ต้อ งการก็สามารถกระทำได้ ตามแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานมีความต้องการซึ่งตามแนวทางของสำนักงาน
ป.ป.ท. ได้ให้ ความเห็ น ว่าการจะนำความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 6 หรือตารางที่ 6 มาดำเนินการ ให้ คัดเลือก
จากการที่เฝ้าระวังแล้วปรากฏผลในสถานะไฟสีแดงและเหลือง ดังนี้
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ตัวอย่าง ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง(ประกอบด้วย 3 ตาราง) ดังนี้
ตัวอย่าง ตารางที่ 7.1 กรณีสถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
(ตามสถานะสี)
(ระบุพฤติการณ์หรือขั้นตอนที่เสี่ยง
ตามสีแดง)
ตัวอย่าง ตารางที่ 7.2 กรณีสถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
(ตามสถานะสี)
(ระบุพฤติการณ์หรือขั้นตอนที่เสี่ยง
ตามสีเหลือง)
ตัวอย่าง ตารางที่ 7.3 กรณีสถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริต
ความเห็นเพิ่มเติม
(ตามสถานะสี)
(ระบุพฤติการณ์หรือขั้นตอนที่เสี่ยง
ตามสีเขียว)
คำอธิบายตารางที่ 7 (ตารางที่ 7.1 , 7.2 และ 7.3)  การจั ด ทำตารางที่ 7 ทั้ ง 7.1 , 7.2 และ 7.3
สามารถดำเนินการได้ทั้งแบบแยกตารางดังข้างต้น หรือดำเนินการรวมเป็นตารางเดียวกันก็ได้ หรือจะดำเนินการ
เฉพาะสีส้มและสีแดงก็ได้เพราะเป็นความเสี่ยงในสถานะที่ต้องมาการดำเนินการบริหารจัดการ เป็นต้น
3.3.3.8 ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
ในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปให้เห็นในภาพรวมว่าผลจากการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 4 มีสถานะความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในระดับใด (ตามสถานะของสี)
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม และประเมินสถานการณ์ต่อไป
ตัวอย่าง ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามสถานะสี)
ลำดับที่
เขียว
เหลือง
แดง

คำอธิบายตารางที่ 8  ให้ นำพฤติการณ์ หรือความเสี่ยงที่พิจารณาจากตารางที่ 7 ตามแต่ล ะสถานะ
มาแยกตามช่องการสรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามสี) เพื่อแสดงในภาพรวมว่าความเสี่ยงใดมีสถานะ
ที่เป็น ประเภทสีใดมากที่สุด ทั้งนี้ การดำเนินการสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
หรือองค์กรได้ว่าจะมีรูปแบบใด เพียงตัวอย่างที่กำหนดนี้เป็นแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดไว้เป็น
หลักการ
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3.3.3.9 ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงนี้ เป็นแนวทาง
การดำเนินงานเพื่อรายงานผลที่เกิดขึ้นว่าการบริหารและจัดการ หรือแม้กระทั่งการเฝ้าระวัง เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่า งไรบ้า ง และยัง มีค วามเสี ่ย งต่อ การทุจ ริต อยู่ห รือ ไม่ ซึ่ง การจัด ทำแบบรายงานผลการดำเนิน การ
บางหน่ ว ยงานหรื อบางองค์ กรอย่ างเป็ น ไปในรูป แบบการรายงานจากมาตรการก็ส ามารถกระทำได้ หรือ
อาจไม่ เป็ น ไปตามที่ ส ำนั กงาน ป.ป.ท. กำหนดไว้ ก็ ส ามารถกระทำได้ ต ามความเหมาะสมของหน่ ว ยงาน
โดยการรายงานผลการดำเนิ น การจะแบ่ ง เป็ น ช่ ว งการรายงานหรื อ เฉพาะแค่ ด ำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ก็ ได้
เพียงให้เป็นการรายงานผลเพื่อแสดงการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าเกิดผลมากน้อยเพียงใด
ตัวอย่าง ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ณ วันที่.......................................................
หน่วยงานที่ประเมิน ..................................................................
ชื่อแผน/มาตรการบริหารความเสี่ยง ……………………………………………………………………………
โอกาส/ความเสี่ยง
…………………………………………………………………………….
สถานะของการดำเนินการจัดการ
 ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ……………………………………………………..
.........................................................................................................
ผลการดำเนินงาน
.........................................................................................................
คำอธิบายตารางที่ 9  การจัดทำตารางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนหรือมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงต่อการทุจริต สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงานที่จะดำเนินการได้ และจะดำเนินการ
ในภาพรวมหรือแยกเป็นความเสี่ยงก็สามารถดำเนินการได้
กรณี ที่ มี ก ารรายงานความเสี่ ย งตามตารางที่ 9 แล้ ว พบว่ าการดำเนิ น การ
ยังไม่ส ามารถป้ องกัน หรือบริ ห ารจัดการความเสี่ ยงต่อการทุจริตได้ และต้องมีการขอปรับปรุงแผนบริห าร
ความเสี่ยงให้มีการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรนั้น ๆ เพื่อดำเนินการปรับแก้ไขแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดย ณ ที่นี้ จะมีการวางแนวทางการขอเสนอปรับปรุง ดังนี้
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ตัวอย่าง ตารางที่ 10 ตารางเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต
ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)
หน่วยงานที่เสนอขอ ............................................................................
วันที่เสนอขอ .......................................................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
1. ………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นความเสี่ยงหลัก

2. ………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………….
เดิม
ใหม่

คำอธิบายตารางที่ 10
 เป็ น การแสดงรู ป แบบการดำเนิ น การกรณี ที่ มี ก ารปรั บ แก้ ไขแผน หรื อ
มาตรการการดำเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ กลยุ ท ธ์ วิ ธี ก าร หรื อ แนวปฏิ บั ติ ให้ รั บ
กับสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ ได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้แก้ปัญหาความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ ทั้งนี้ รูปแบบ
การดำเนินการสามารถปรับได้ตามแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรที่ดำเนินการ
ในการนี้ ก่อนการดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต ในขั้นแรก
ต้องกำหนดทิศทางก่อนว่าในการวิเคราะห์ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบตรวจ
การเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ o36 การประเมินความเสี่ยง
การทุ จ ริ ต ประจำปี และข้ อ o37 การดำเนิ น การเพื่ อจั ด การความเสี่ ย งการทุ จ ริต โดยหน่ ว ยงานภาครัฐ
ต้องดำเนิ น การวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ ยงการปฏิบัติ งานที่ มีโอกาสหรืออาจเสี่ ยงการเกิดการทุจริต
และหาแนวทาง มาตรการ หรือ การบริห ารจัด การตามแต่บ ริ บ ทและภาพรวมของหน่ว ยงาน ดัง นั้น
การดำเนินการจึงต้องกระทำในภาพรวมของหน่วยงาน ซึ่งกรมเจ้าท่ามีคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส
กรมเจ้ าท่ า เป็ นคณะกรรมการ ฯ ดำเนิ นงานด้ านการประเมิ น ฯ (ITA) โดยมี ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการ ฯ
คือ ฝ่ ายการเจ้ าหน้ าที่ สำนั กงานเลขานุ การกรม ได้ด ำเนิน การนำวิธีก ารวิเคราะห์ และประเมิ น ความเสี่ ย ง
ต่ อการทุ จริ ต ด้ วยวิธี ที่ มาจาก กองยุ ทธศาสตร์ และแผนงาน สำนั กงาน ป.ป.ท. ซึ่ งเป็ นการวิ เคราะห์ ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเป็นคู่มือ แนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : RISK-ASSESSMENTS
เป็นการยึดหลักตามแนวทางทฤษฎี COSO 2013 ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดไว้ข้างต้น แล้วนั้น ทั้งนี้ การวิเคราะห์
อาจไม่ได้เป็นไปตามแนวทางคู่มือของ สำนักงาน ป.ป.ท. ทุกประการ ทั้ง 9 ขั้นตอน โดยอาจมีการปรับวิธีการ
ให้ เข้า กั บ บริ บ ทของหน่ ว ยงานในสั งกั ด กรมเจ้ าท่ า เนื่ อ งจากแต่ ล ะหน่ ว ยงานก็ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต
ที่แ ตกต่างกัน ไป เพื่อให้ได้มาตรการหรือแนวทางการบริห ารจัดการความเสี่ยงที่เป็นภาพรวมและสามารถ
นำไปใช้ได้เกือบทุกหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องดำเนินการในรูปแบบของภาพรวมกรมเจ้าท่า ดังกล่าว
***********************************************
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บทที่ 2
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า
********************************
ก่อนการดำเนิน การวิ เคราะห์แ ละประเมิน ความเสี่ย งต่อการทุ จริต จะต้ องเริ่มจากการสำรวจ
ข้อ มู ล พื้ นฐาน ข้ อ มู ลประกอบต่ า ง ๆ และความเห็ น ของแต่ล ะหน่ วยงานที่ เ ห็น ถึ ง ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต
เพื่ อนำข้ อมู ล เหล่ านี้ มาวิ เคราะห์ และประเมิ น พร้ อมทั้ งจั ด ทำแนวทางหรื อมาตรการในการบริ หารจัด การ
หรือป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนี้
1. ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและการวิเ คราะห์ความเสี่ ยงต่อการทุ จริต
การหาข้อ มูล ทั่ว ไปเพื่อ ประกอบการพิ จารณานี้ จะนำมาประกอบกั บการพิจ ารณาวิเคราะห์
และประเมิน ความความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริต ไปในทิ ศ ทางใดและมีแ นวโน้มในการที่ ต้ องจัด การในเรื่ อ งใดบ้ า ง
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ ส ำนั ก งาน ป.ป.ช. ตามการตามโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) และตามแนวทางของแผนยุท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยกา รป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดั งกล่า ว ในเบื้อ งต้น ข้อ มูล ที่น ำมาดำเนิ น การ
เพื่อประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์ ดังนี้
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1.1 ข้ อมู ลจากการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่ ว นของข้ อ เสนอแนะ
ในการพั ฒนาคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของหน่ วยงานจากการประเมิ น ฯ (ITA) ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มี ส่ว นได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ดังนี้
1.1.1 ผลคะแนนการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแต่ละตัว ชี้วั ด
(เรียงจากคะแนนมากไปน้อย) ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

เครื่อง/ตัวชี้วัดในการประเมิน ฯ (ITA)

ได้คะแนนร้อยละ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อคำถามที่ o1 - o33
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อคำถามที่ o34 - o48
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อคำถามที่ i1 - i6
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อคำถามที่ e1 - e5
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อคำถามที่ i13 - i18
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อคำถามที่ i25 - i30
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อคำถามที่ e11 - e15
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อคำถามที่ i7 - i12
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อคำถามที่ i19 - i24
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อคำถามที่ e6 - e10

100
100
87.12
83.60
81.24
78.42
76.56
76.14
75.67
72.40

จากข้ อมูล ผลคะแนนการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแต่ล ะตัว ชี้วัดข้ างต้ น
เห็นได้ว่ า กรมเจ้ าท่ามีก ารดำเนิ นการด้ านการเผยแพร่ ข้อมูลสู่ สาธารณะได้เป็ นอย่างดี จึงได้ คะแนนร้อยละ 100 และในส่ว นของการป้องกันการทุ จริต ซึ่ง ได้คะแนนร้อยละ 100 เช่นกั น
ดังนั้น การดำเนิ นการในรูป แบบการทั้ ง 2 ตัวชี้วั ดดังกล่าว จึงเป็ นแนวทางการดำเนิน การที่ ดีของกรมเจ้าท่ าที่ส ามารถนำมาปรับ ประยุ กต์แ ละพัฒ นาได้ในการบริ หารจั ดการความเสี่ย ง
ต่อการทุจริต
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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1.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็น ที่สำนักงาน ป.ป.ช.
ให้ความเห็นและควรให้มีการพัฒนา ดังนี้
เครื่อง/ตัวชี้วัดในการประเมิน ฯ (ITA)
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ข้อคำถามที่ i1 - i30

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข้อคำถามที่ e1 - e15

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ประเด็นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความเห็นและควรให้มีการพัฒนา
หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดี (Good) บ่ง ชี้ให้เห็นว่ าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่ ง ใสและมี มาตรฐานในการปฏิ บั ติ งาน โดยบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ยั ง เชื่ อ มั่ น และแสดงความไว้ ว างใจที่ มี
ต่อการบริ หารงานของผู้ บริห ารที่ มุ่งสู่ การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตอย่ างมี ประสิทธิ ผล อ ย่างไรก็ดี สิ่ง ที่ควร
เป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับ ดี คือ
1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทีย ม
2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้ง เบาะแสอันควรสงสัยโดยมีมาตรการคุ้ มครอง
ผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
ในส่ว นของ EIT มี คะแนนอยู่ใ นระดับ ดี (Good) ชี้ ให้ เห็ น ว่ าประชาชนหรือ ผู้รั บ บริก ารมี ความเชื่อ มั่ นในคุณภาพ
การดำเนิ นงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก ำหนดไส้ โดยมีการให้ข้อมู ลที่ชัดเจน
แก่ ผู้ รับ บริก ารอย่ างตรงไปตรงมา ไม่ น ำผลประโยชน์ ข องพวกพ้ อ งอยู่ เหนื อผลประโยชน์ส าธารณะและไม่พบว่ า
มีก ารเรีย กรับ สิ นบน ทั้ง ที่ เป็ น เงิน ทรัพย์ สิน และผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่ อาจนำมาคำนวณเป็น เงิน ได้ อย่ างไรก็ ดี
สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับ ดีโดยควรดำเนินการอย่างเข้มข้น มากขึ้น คือ
1) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบอย่างชัดเจน
2) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย
3) ควรพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น
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เครื่อง/ตัวชี้วัดในการประเมิน ฯ (ITA)
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT)
ข้อคำถามที่ o1 - o48

ประเด็นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความเห็นและควรให้มีการพัฒนา
หน่วยงานมี คะเนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ ยม (Excellence) โดยมีก ารวางระบบที่มีความเป็น เลิศเพื่อเปิ ดเผยข้อมู ล
ต่า ง ๆ ของหน่ ว ยงานให้ส าธารณชนรับ ทราบอย่า งเป็น ปั จ จุบั น ซึ่ งการเผยแพร่ ข้ อมู ล ในประเด็ น ข้า งต้ น ทั้ งหมด
(ข้อคำถามที่ o1 - o48) แสดงถึง ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกั นการทุจ ริตในหน่ว ยงานให้ น้อยลงหรื อไม่
สามารถเกิ ดขึ้น ได้ทำให้โดยภาพรวมแล้ว หน่ วยงานสามารถเป็น “ต้น แบบ” ในการดำเนิ นงานในด้ านความโปร่งใส
แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นที่สำนั กงาน ป.ป.ช. ควรให้มีการพัฒนา
ตามแต่ละเครื่ องมือ/ตัวชี้วัด ในการประเมิ น ฯ (ITA) ดั งกล่าว กรมเจ้ าท่าจัดอยู่ในระดับดี ถึง ระดับยอดเยี่ย ม ซึ่งการดำเนิ นการที่ผ่านมาเห็นได้ว่ามี ความประสบผลสำเร็จในการดำเนินการ
ประเมิน ฯ (ITA) ในรูปแบบใหม่ที่ใช้ระบบ Internet ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่ว ยงานเข้า มาช่วยในการแสดงความโปร่ งใสของกรมเจ้าท่าและหน่วยงานในสังกั ดกรมเจ้า ท่า ทำให้ ประชาชน
ได้รับทราบข้อ มูลข่าวสารต่า ง ๆ และทราบการดำเนินงานของกรมเจ้าท่ าในฐานะหน่ว ยงานราชการมากยิ่งขึ้น แต่ อาจมีบางประเด็นที่ ต้องมีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่องเพื่อให้บุ คลากรภายใน
หน่วยงานและประชาชนเกิดการรับรู้ถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานได้
1.1.3 ข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า
ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการส่งบันทึกข้อความสำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุ ด
ที่ คค 0301.2/กจ. 319 ลงวันที่ 5 มี นาคม 2563 เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่ อการทุจริ ตของหน่ วยงานในสังกัด กรมเจ้าท่า โดยให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด กรมเจ้าท่ า
ดำเนินการพิจารณาและคัดเลื อกความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อส่งให้ งานวินัย ฝ่ ายการเจ้ าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ เพื่ อรวบรวมและสรุ ป
ก่อนนำมาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ได้ส่งมาให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ แล้ว ดังนี้

ลำดับ
หน่วย
งาน
1

หน่วยงาน
กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ตารางข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้า ท่า ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
(A)
(B)
(C)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพิจารณา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริ หาร
เพื่ออนุมัติอนุญาต
และตำแหน่งหน้าที่
งบประมาณและนำทรัพย์สินไปใช้
C1 เรื่องการทำงานล่วงเวลา (OT) ของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการดำเนินการช้า
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ลำดับ
หน่วย
งาน

2
3
4

หน่วยงาน

สำนักงาน
เลขานุการกรม
กองกำกับการ
พาณิชยนาวี
กองวิศวกรรม

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ตารางข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้า ท่า ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
(A)
(B)
(C)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพิจารณา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริ หาร
เพื่ออนุมัติอนุญาต
และตำแหน่งหน้าที่
งบประมาณและนำทรัพย์สินไปใช้
ในการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา (OT) ในบางครั้ง
ซึ่งอาจกระทบในการเบิกจ่ายภาพรวม
ของกรมเจ้าท่า
C2 การเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(OT) แล้วไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการจริง
C3 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
ที่มิใช่ราชการ
B1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และหรือ
ผู้ควบคุมงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจแนวทาง/
ขั้นตอน/วิธีการ
ทั้งนี้ กองวิศวกรรมเสนอแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
- ควรมีจัดอบรมให้ความรู้/ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัติ ร่วมกับมีคู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐานให้เจ้าหน้าที่
ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน
หน้า 34

ตารางข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้า ท่า ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ลำดับ
(A)
(B)
(C)
หน่วย
หน่วยงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพิจารณา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริ หาร
งาน
เพื่ออนุมัติอนุญาต
และตำแหน่งหน้าที่
งบประมาณและนำทรัพย์สินไปใช้
5
กองส่งเสริม
C4 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
การพาณิชยนาวี
ประโยชน์ส่วนตัว
6
กองสำรวจ
C5 การจัดทำผลักใช้เงินยืมในการเบิกค่าใช้จ่าย
และแผนที่
ในการเดินทางไปราชการ โดยการเบิกจ่าย
ค่าพาหนะที่เกินความเป็นจริง เช่น พักอาศัย
ใกล้กรมเจ้าท่า แต่เบิกค่าแท็กซี่เต็ม
จำนวนเบิก ฯ
7
ศูนย์ฝึก
C6 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
พาณิชย์นาวี
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8
สำนักกฎหมาย
- ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่ อการทุจริต 9
สำนักความ A1 เจ้าหน้าที่อาจรับช่วยอำนวยความสะดวก
ปลอดภัยและ
ในการจัดทำเอกสารจากหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อม
ภายนอกเพื่อใช้ในการยื่นขอรับหนังสือ
ทางน้ำ
รับรองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์
สินค้าอันตราย (UN Number)
10 สำนักงานเจ้าท่า
C7 การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัวและการนำ
ภูมิภาคที่ 1
รถยนต์ของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต
ไม่บันทึกในสมุดการใช้รถยนต์
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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ตารางข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้า ท่า ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ลำดับ
(A)
(B)
(C)
หน่วย
หน่วยงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพิจารณา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริ หาร
งาน
เพื่ออนุมัติอนุญาต
และตำแหน่งหน้าที่
งบประมาณและนำทรัพย์สินไปใช้
11 สำนักงานเจ้าท่า
C8 การใช้รถยนต์ของหน่วยงานไปใช้นอกเวลา
ภูมิภาคที่ 2
ราชการโดยไม่มีคำสั่งไปราชการ แต่ทำเรื่อง
ขอเบิกน้ำมันเชื่อเพลิง
12 สำนักงานเจ้าท่า
B2. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการ
ภูมิภาคที่ 3
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
13 สำนักงานเจ้าท่า A2 การพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ภูมิภาคที่ 4
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช
2456 มาตรา 117 วรรคสอง
มีกระบวนงานหลายขั้นตอนที่ ใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้า ที่
จึงเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ได้ ดังนั้น ต้องลดขั้นตอน
ของการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน
ผู้มีอำนาจหน้าที่

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

หน้า 36

ตารางข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้า ท่า ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ลำดับ
(A)
(B)
(C)
หน่วย
หน่วยงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพิจารณา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริ หาร
งาน
เพื่ออนุมัติอนุญาต
และตำแหน่งหน้าที่
งบประมาณและนำทรัพย์สินไปใช้
14 สำนักงานเจ้าท่า
C9 การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
ภูมิภาคที่ 5
ราชการของหน่วยงานเพื่อขอเบิกเงิน
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยไม่ได้
อยู่ปฏิบัติงานจริง แต่ทำเอกสารขอเบิก ฯ
และรับเงิน
15 สำนักงานเจ้าท่า
C10 การนำรถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในการ
ภูมิภาคที่ 6
ปฏิบัติงานก่อนได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา และการนำไปใช้นอกเหนือ
จากการปฏิบัติราชการ รวมถึงการขอเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
16 สำนักงานเจ้าท่า
B3 การเพิกถอนทะเบียนเรือกรณี ใบอนุญาตใช้เรือ
ภูมิภาคที่ 7
สิ้นอายุและเจ้าของเรือไม่มาติดต่อเจ้าท่า
ภายในกำหนด
17
สำนักนำร่อง
C11 การจัดทำเอกสารเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปปฏิบัติราชการ โดยนับเวลา
ชั่วโมงการทำงานในการเบิกเบีย้ เลี้ยง
เกินกว่าที่ได้ปฏิบัติงานจริง
18
สำนักแผนงาน
C12 การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของหน่วยงานเพื่อขอเบิกเงิน
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

หน้า 37

ตารางข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้า ท่า ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ลำดับ
(A)
(B)
(C)
หน่วย
หน่วยงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพิจารณา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริ หาร
งาน
เพื่ออนุมัติอนุญาต
และตำแหน่งหน้าที่
งบประมาณและนำทรัพย์สินไปใช้
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ไม่อยู่
ปฏิบัติงานจริงแต่ทำเบิก ฯ
19
สำนักพัฒนา A3 การพิจารณาอนุมัติแผนที่ขุดลอก โครงการ
และบำรุงรักษา
ขุดลอกต่างตอบแทน (อาจเกิดความ
ทางน้ำ
ไม่รอบคอบในการตรวจสอบแผนที่ ,
จำนวนปริมาณวัสดุขุดลอก , แนวการ
ขุดลอกต่าง ๆ ก่อนให้การอนุมัติ)
20 สำนักมาตรฐาน A4 กระบวนการความเสี่ยงการทุจริต
ทะเบียนเรือ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต
การจดทะเบียนเรือ
21
สำนัก
C๑3 การจัดทำผลักใช้เงินยืมในการเบิกค่าใช้จ่าย
มาตรฐานเรือ
ในการเดินทางราชการของเจ้าหน้าที่
ในสำนักมาตรฐานเรือ โดยอาจเบิกจ่าย
ค่าพาหนะที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
22
กองคลัง
C14 การจัดทำใบสำคัญขอเบิกค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
หน่วยงานต่าง ๆ มีข้อผิดพลาด
ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการขอเบิกก่อนวันที่ได้รับ
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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ลำดับ
หน่วย
งาน
23
24

หน่วยงาน

กองมาตรฐาน
คนประจำเรือ
กองงาน
พันธกรณี
ระหว่างประเทศ

ตารางข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้า ท่า ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
(A)
(B)
(C)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพิจารณา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริ หาร
เพื่ออนุมัติอนุญาต
และตำแหน่งหน้าที่
งบประมาณและนำทรัพย์สินไปใช้
อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ
B4 ขั้นตอนการพิจารณาเอกสารเพื่อขอรับ
ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
- ไม่มีชั้นตอนการปฏิบัติงานที่คาดการณ์ว่าเสี่ยงต่อการทุจริต -

1.4.1 กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการทุจริต (แยกตามกระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ)
1.4.1.1 กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานทีเ่ กี่ย วกับการพิจ ารณาเพื่อ อนุมัติอนุญาต (A) จำนวน 4 ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ลำดับ
ที่
1
2

หน่วยงาน
สำนักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

กระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ (A)

A1 เจ้าหน้าที่อาจรับช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสาร
จากหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ในการยื่นขอรับหนังสือรับรอง
มาตรฐานบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย (UN Number)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 A2 การพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 มาตรา 117 วรรคสอง
มีกระบวนงานหลายขั้นตอนที่ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
หน้าที่จึงเป็นช่องทางให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ได้

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

กลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพิจารณา
เพื่ออนุมัติอนุญาต (A)
การับทำงานกับหน่วยงานตนเอง
การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่
ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์
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ลำดับ
ที่
3

4

หน่วยงาน

กระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ (A)

ดังนั้น ต้องลดขั้นตอนของการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน
ผู้มีอำนาจหน้าที่
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษา A3 การพิจารณาอนุมัติแผนที่ขุดลอก โครงการขุดลอกต่างตอบแทน
ทางน้ำ
(อาจเกิดความไม่รอบคอบในการตรวจสอบแผนที่ ,
จำนวนปริมาณวัสดุขุดลอก , แนวการขุดลอกต่าง ๆ
ก่อนให้การอนุมัติ)
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ A4 กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต
การจดทะเบียนเรือ

กลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการพิจารณา
เพื่ออนุมัติอนุญาต (A)
การดำเนินการที่ไม่รอบคอบในการพิจารณาอนุมัติแผน
ที่ขุดลอก
การดำเนินการทั่วไปที่เสี่ยงทุจริต (การอนุมัติอนุญาต
การจดทะเบียนเรือ)

1.4.1.2 กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ย วกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (B) จำนวน 4 หน่วยงาน/ความเสี่ยง
ลำดับ
กลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกลุ่มความเสี่ ยงที่เกี่ ยวกั บการ
หน่วยงาน
กระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ (B)
ที่
ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (B)
1
กองวิศวกรรม
B1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
และหรือผู้ควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบ
การตรวจรับพัสดุหรือควบคุมงาน
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจแนวทาง/ขั้นตอน/วิธีการ
ทั้งนี้ กองวิศวกรรมเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- ควรมีจัดอบรมให้ความรู้/ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกับ
มีคู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐาน
ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน
2
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 B2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ
การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
อนุญาต เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
3
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 B3 การเพิกถอนทะเบียนเรือกรณีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุและ
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของราชการ
เจ้าของเรือไม่มาติดต่อเจ้าท่าภายในกำหนด
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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ลำดับ
ที่
4

หน่วยงาน

กระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ (B)

กองมาตรฐานคนประจำเรือ B4 ขั้นตอนการพิจารณาเอกสารเพื่อขอรับประกาศนียบัตร
ผู้ทำการในเรือ

กลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกลุ่มความเสี่ ยงที่เกี่ ยวกั บการ
ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (B)
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การขอรับประกาศนียบัตร
ผู้ทำการในเรือ)

1.4.1.3 กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ย วกับการบริ หารงบประมาณและนำทรั พย์สินไปใช้ (C) จำนวน 14 หน่วยงาน/ความเสี่ยง
ลำดับ
หน่วยงาน
ที่
1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2
3
4
5

6

กระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ (C)

C1 เรื่องการทำงานล่วงเวลา (OT) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
มีการดำเนินการล่าช้าในการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา (OT)
ในบางครั้ง ซึ่งอาจกระทบในการเบิกจ่ายภาพรวมของกรมเจ้าท่า
สำนักงานเลขานุการกรม
C2 การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) แล้วไม่ได้
อยู่ปฏิบัติราชการจริง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 C9 การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงาน
เพื่อขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยไม่ได้
อยู่ปฏิบัติงานจริง แต่ทำเอกสารขอเบิก ฯ และรับเงิน
สำนักแผนงาน
C12 การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงาน
เพื่อขอเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ไม่อยู่
ปฏิบัติงานจริงแต่ทำเบิก ฯ
กองคลัง
C14 การจัดทำใบสำคัญขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการขอเบิกก่อนวัน
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ
กองกำกับการพาณิชยนาวี C3 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่นที่มิใช่ราชการ

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

กลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และนำทรัพย์สินไปใช้ (C)
การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)
ที่อาจไม่ตรงตามความจริง

การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
หน้า 41

ลำดับ
หน่วยงาน
กระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ (C)
ที่
7 กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี C4 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
8 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 C7 การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัวและการนำรถยนต์ของทางราชการ
ไปใช้โดยไม่ขออนุญาต ไม่บันทึกในสมุดการใช้รถยนต์
9

10
11
12
13
14

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 C10 การนำรถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานก่อนได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และการนำไปใช้นอกเหนือ
จากการปฏิบัติราชการ รวมถึงการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
กองสำรวจและแผนที่
C5 การจัดทำผลักใช้เงินยืมในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ โดยการเบิกจ่ายค่าพาหนะที่เกินความเป็นจริง เช่น
พักอาศัยใกล้กรมเจ้าท่า แต่เบิกค่าแท็กซี่เต็มจำนวน ฯ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 C8 การใช้รถยนต์ของหน่วยงานนอกเวลาราชการโดยไม่มีคำสั่ง
ไปราชการแต่ทำเรื่องขอเบิกน้ำมันเชื่อเพลิง
สำนักนำร่อง
C11 การจัดทำเอกสารเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติราชการ
โดยนับเวลาชั่วโมงการทำงานในการเบิกเบี้ยเลี้ยงเกินกว่า
ที่ได้ปฏิบัติงานจริง
สำนักมาตรฐานเรือ
C13 การจัดทำผลักใช้เงินยืมในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ในสำนักมาตรฐานเรือโดยอาจเบิกจ่าย
ค่าพาหนะที่ไม่ตรงกับความจริง
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
C6 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

กลุ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และนำทรัพย์สินไปใช้ (C)

การจัดทำเอกสารเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและการทำเรื่องของเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
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2. การพิจารณาและวิเคราะห์ หากระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยงต่อการทุจริต
2.1 จัดกลุ่มประเด็นที่เป็น กระบวนงาน/ขั้ นตอน/กรณี ความเสี่ยงต่อการทุจริตในแต่ละประเภทตามที่แต่ ละหน่ว ยงานจัดส่ง มา (จัดเรียงตามกลุ่ม ความเสี่ ยงจากมาก
ไปหาน้อย)
อันดับ
1.

2

กลุ่มความเสี่ยง
การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(OT) ที่อาจไม่ตรงตามความจริง (C)

การจัดทำเอกสารเรื่องการเบิก ค่าใช้จ่า ย
ในการเดินทางไปราชการและการทำเรื่ อง
ขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (C)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

กระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ
C1 เรื่องการทำงานล่วงเวลา (OT) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
มีการดำเนินการล่าช้าในการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา (OT)
ในบางครั้ง ซึ่งอาจกระทบในการเบิกจ่ายภาพรวมของกรมเจ้าท่า
C2 การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) แล้วไม่ได้
อยู่ปฏิบัติราชการจริง
C9 การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงาน
เพื่อขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยไม่ได้
อยู่ปฏิบัติงานจริง แต่ทำเอกสารขอเบิก ฯ และรับเงิน
C12 การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงาน
เพื่อขอเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ไม่อยู่
ปฏิบัติงานจริงแต่ทำเบิก ฯ
C14 การจัดทำใบสำคัญขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของหน่วยงานต่าง ๆ มีข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการขอเบิกก่อนวัน
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ
C5 การจัดทำผลักใช้เงินยืมในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ โดยการเบิกจ่ายค่าพาหนะที่เกินความเป็นจริง เช่น
พักอาศัยใกล้กรมเจ้าท่า แต่เบิกค่าแท็กซี่เต็มจำนวน ฯ
C8 การใช้รถยนต์ของหน่วยงานนอกเวลาราชการโดยไม่มีคำสั่ง
ไปราชการแต่ทำเรื่องขอเบิกน้ำมันเชื่อเพลิง

หน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จำนวน
5
หน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5
สำนักแผนงาน
กองคลัง

กองสำรวจและแผนที่

4
หน่วยงาน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2
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อันดับ

3

4
5

กระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ
C11 การจัดทำเอกสารเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติราชการ
โดยนับเวลาชั่วโมงการทำงานในการเบิกเบี้ยเลี้ยงเกินกว่า
ที่ได้ปฏิบัติงานจริง
C13 การจัดทำผลักใช้เงินยืมในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ในสำนักมาตรฐานเรือโดยอาจเบิกจ่าย
ค่าพาหนะที่ไม่ตรงกับความจริง
การนำทรัพย์สินของทางราชการ
C3 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (C)
หรือผู้อื่นที่มิใช่ราชการ
C4 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
C7 การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัวและการนำรถยนต์
ของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต
ไม่บันทึกในสมุดการใช้รถยนต์
C10 การนำรถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และการนำไปใช้
นอกเหนือจากการปฏิบัติราชการ รวมถึงการขอเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
การรับทำงานกับหน่วยงานตนเอง (A)
A1 เจ้าหน้าที่อาจรับช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสาร
จากหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ในการยื่นขอรับหนังสือรับรอง
มาตรฐานบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย (UN Number)
การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงาน
A2 การพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามกฎกระทรวง
ผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับ
ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ผลประโยชน์ (A)
การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
มาตรา 117 วรรคสอง มีกระบวนงานหลายขั้นตอนที่

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

กลุ่มความเสี่ยง

หน่วยงาน
สำนักนำร่อง

จำนวน

สำนักมาตรฐานเรือ
กองกำกับการพาณิชยนาวี

4
หน่วยงาน

กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6

สำนักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

1
หน่วยงาน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4

1
หน่วยงาน
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อันดับ

6

7
8

9
10
11

กระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ
หน่วยงาน
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่จึงเป็นช่องทาง
ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ได้ ดังนั้น ต้องลดขั้นตอน
ของการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่
การดำเนินการที่ไม่รอบคอบในการพิจารณา A3 การพิจารณาอนุมัติแผนที่ขุดลอก โครงการขุดลอกต่างตอบแทน สำนักพัฒนาและบำรุงรักษา
อนุมัติแผนที่ขุดลอก (A)
(อาจเกิดความไม่รอบคอบในการตรวจสอบแผนที่ ,
ทางน้ำ
จำนวนปริมาณวัสดุขุดลอก , แนวการขุดลอกต่าง ๆ
ก่อนให้การอนุมัติ)
การดำเนินการทั่วไปที่เสี่ยงทุจริต
A4 กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
(การอนุมัติอนุญาตการจดทะเบียนเรือ)(A)
อนุญาตการจดทะเบียนเรือ
การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน B1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
กองวิศวกรรม
การตรวจรับพัสดุหรือควบคุมงาน (B)
และหรือผู้ควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบ
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจแนวทาง/ขั้นตอน/วิธีการ
ทั้งนี้ กองวิศวกรรมเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- ควรมีจัดอบรมให้ความรู้/ซักซ้อมแนวทาง/การปฏิบัติ ร่วมกับ
มีคู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐาน
ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน
การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่ พวกพ้ อง (B) B2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
อนุญาต เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ B3 การเพิกถอนทะเบียนเรือกรณีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุและ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7
ของราชการ (B)
เจ้าของเรือไม่มาติดต่อเจ้าท่าภายในกำหนด
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การพิจารณา B4 ขั้นตอนการพิจารณาเอกสารเพื่อขอรับประกาศนียบัตร
กองมาตรฐานคนประจำเรือ
เอกสารเพื่อขอรับประกาศนีย บัตร
ผู้ทำการในเรือ
ผู้ทำการในเรือ) (B)
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กลุ่มความเสี่ยง

จำนวน

1
หน่วยงาน
1
หน่วยงาน
1
หน่วยงาน

1
หน่วยงาน
1
หน่วยงาน
1
หน่วยงาน
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อันดับ
12

กลุ่มความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ของหน่วยงาน (C)

กระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ
C6 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

จำนวน
1
หน่วยงาน

2.2 กำหนดความเสี่ยงเพื่อเตรียมการดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่ว ยงาน
การดำเนิ น การกำหนดความเสี่ ยงต่ อการทุ จ ริต เพื่อ เตรี ย มการประเมิ นความเสี่ ย งต่อ การทุ จ ริต ของหน่ วยงาน จะดำเนิน การประเมิน ในภาพรวมของกร มเจ้ า ท่ า
ซึ่งจากการที่พิจารณาและวิเคราะห์ในเบื้องต้ นแล้ว ด้ว ยวิธีการจัด กลุ่มแยกตามกระบวนงาน/ขั้นตอน/กรณี ความเสี่ยง ฯ พบว่ามีจ ำนวน 12 อันดับกลุ่มความเสี่ยง ซึ่งต้องนำมาพิจารณา
ต่อว่ าจะดำเนิ นการบริหารจัด การความเสี่ ยงในรูป แบบใดตามหลัก การในบทที่ 1 ที่ได้ ใช้แ นวทางทฤษฎี COSO 2013 ประกอบการพิจ ารณาและวิ เคราะห์ ซึ่งจากการจั ดกลุ่มอั นดั บ
ความเสี่ยงข้างต้น ได้แยกเป็นความเสี่ยงที่ควรนำมาพิจารณา ดังนี้
การกำหนดความเสี่ยงต่อการทุจริต
กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ ยวกั บ
การพิจารณาเพื่ออนุมัติอนุญาต (A)
A1 การรับทำงานกับหน่วยงานตนเอง (A)
จำนวน 1 หน่วยงาน
A2 การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่
ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ (A)
จำนวน 1 หน่วยงาน
A3 การดำเนินการที่ไม่รอบคอบในการพิจารณาอนุมัติ
แผนที่ขุดลอก (A)
จำนวน 1 หน่วยงาน
A4 การดำเนินการทั่วไปที่เสี่ยงทุจริต (การอนุมัติอนุญาต
การจดทะเบียนเรือ) (A)
จำนวน 1 หน่วยงาน
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ ยวกั บ
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (B)
B1 การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
การตรวจรับพัสดุหรือควบคุมงาน (B)
จำนวน 1 หน่วยงาน
B2 การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง (B)
จำนวน 1 หน่วยงาน
B3 ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของราชการ (B)
จำนวน 1 หน่วยงาน
B4 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การขอรับ
ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ)
จำนวน 1 หน่วยงาน

กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ ยวกั บ
การบริหารงบประมาณและนำทรัพ ย์สิน ไปใช้ (C)
C1 การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)
ที่อาจไม่ตรงตามความจริง (C)
จำนวน 5 หน่วยงาน
C2 การจัดทำเอกสารเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและการทำเรื่องขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (C)
จำนวน 4 หน่วยงาน
C3 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว (C)
จำนวน 4 หน่วยงาน
C4 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (C)
จำนวน 1 หน่วยงาน
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จากการจัดกลุ่มความเสี่ยงต่อ การทุจริตแล้วตามข้อ 2.1 และแยกตามความเสี่ยงในแต่ละกระบวนงานหรือขั้นตอน ฯ ตามข้อ 2.2 ดังกล่าว ปรากฏว่าอันดับที่มีหน่วยงาน
ให้ ความสนใจในการที่ จ ะบริ ห ารจั ด การความเสี่ย งต่อ การทุ จ ริต อั นดั บ แรก คื อ กระบวนงานหรื อ ขัน ตอนการปฏิ บั ติ ที่เ กี่ ยวกั บการบริ ห ารงบประมาณการนำทรั พย์ สิ น ไปใช้ (C)
จำนวน 14 หน่วยงาน อันดับสอง คือ กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพิจารณาเพื่ออนุมัติอนุญาต (A) จำนวน 4 หน่วยงาน และอันดับสุดท้าย คือ กระบวนงานหรื อ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (B) จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้
1) C1 การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ที่อาจไม่ตรงตามความจริง (C)
จำนวน 5 หน่วยงาน
2) C2 การจัดทำเอกสารเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการทำเรื่องขอเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง (C)
จำนวน 4 หน่วยงาน
3) C3 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (C)
จำนวน 4 หน่วยงาน
4) C4 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (C)
จำนวน 1 หน่วยงาน
5) A1 การรับทำงานกับหน่วยงานตนเอง (A)
จำนวน 1 หน่วยงาน
6) A2 การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ (A)
จำนวน 1 หน่วยงาน
7) A3 การดำเนินการที่ไม่รอบคอบในการพิจารณาอนุมัติแผนที่ขุดลอก (A)
จำนวน 1 หน่วยงาน
8) A4 การดำเนินการทั่วไปที่เสี่ยงทุจริต (การอนุมัติอนุญาตการจดทะเบียนเรือ) (A)
จำนวน 1 หน่วยงาน
9) B1 การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุหรือควบคุมงาน (B)
จำนวน 1 หน่วยงาน
10) B2 การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง (B)
จำนวน 1 หน่วยงาน
11) B3 ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของราชการ (B)
จำนวน 1 หน่วยงาน
12) B4 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ) (B)
จำนวน 1 หน่วยงาน
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2.3 การดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยหาความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต
การดำเนิ นการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยหาความสำคัญ ประเด็น ความเสี่ย งต่อการทุ จริต เป็น การนำผลการดำเนินการจากการจัด กลุ่มความเสี่ยงต่อ การทุจริ ต
เพื่อมากรองว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญและควรดำเนิน การก่อน เพื่อกรองให้ได้ความเสี่ยงออกมาบริหารจัดการ โดยใช้ประเด็นที่จะประเมิน ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ประเมิน
1. กระบวนการหลักใดที่ยังไม่เ คยมี การระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมากก่อน
2. กระบวนการหลักใดที่เคยมีป ระวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยั งไม่ ได้ป รับปรุ งหรื อไม่เพี ยงพอ
3. กระบวนการหลักใดที่หากเกิด การทุจ ริตขึ้นจะมีผู้เกี่ ยวข้ องมากที่สุ ด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุ ดและผู้ที่รับรู้ ไม่อาจยอมรับ ได้เป็น ส่ วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด
4. กระบวนการหลักใดที่ขาดหลั กเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐานหรือ มีแ ต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายกรณีจากการใช้ ดุลยพินิจบุ คคล
5. กระบวนการหลักใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคมโลกโซเชียลมีเดี ย ทันทีหากเกิดข่า วในด้านการทุจริต
6. กระบวนการหลักใดการตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณาใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐาน
ประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ ง่าย
7. กระบวนการหลักใดไม่ มีคู่ มือ ปฏิบัติ งาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แ ตกต่ างกัน
8. กระบวนการหลักใดที่มีเวลาปฏิบัติ หรือ ดำเนินการที่จำกั ด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ ออ้า ง จนไม่อาจตรวจสอบ
สอบทานรายละเอียดได้
9. กระบวนการหลักใดที่ต้อ งใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ ใช้ บริการมักเร่ งรีบ /ใจร้อนต้อ งการเร็ วๆ
10. กระบวนการหลักใดที่ผู้ใช้บริ การมักเคยชิน มีค วามเชื่ อว่าเป็นประเพณีที่ต้ อ งจ่ายเงินเพื่อเป็น ค่าอำนวยความสะดวก และมักยอม
รับการจ่ายได้
11. กระบวนการหลักใดที่กระทำการในพื้น ที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้
12. กระบวนการหลักใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัว สูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้า ย ข่มขู่หรือจัดการคนที่เข้ามาขัด ขวางผลประโยชน์
จนคนอื่นไม่อยากเสี่ยงที่จะเกี่ย วข้อ ง
13. กระบวนการหลักใดที่เป็นการทุจริตเป็ นกระบวนการและเป็นเชิ งระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ ต้อ งร่ว มมือ กันหลายคนให้บรรลุผล

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

กลุ่ม A
กลุ่ม B
1 2 3 1 2 3
A3 A2 A1 B2 B1 -

กลุ่ม C
1 2 3
C4 -

A2 A4

-

B2

-

-

C4 C1

-

A2
A2

-

-

B2
B2

-

-

C3 C1
C3 C4

-

A2

-

A1 B4

-

-

C1

-

-

A2

-

-

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1

-

-

A4 A2

-

B4

-

-

-

-

-

A4 A2

-

B4

B4

-

-

-

-

A3 A4

-

B2

B4

-

C4 C1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A1

-

-

B2

-

-

C1 C4

-
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ประเด็นที่ประเมิน
14. กระบวนการหลักใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้ องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ ที่จะเกิด ความเสีย หายสู งมากหากเกิด การทุจริ ต
หรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น
15. กระบวนการหลักใดที่องค์ กรมีน โยบายจะใช้เป็นต้น แบบของการจัด การความเสี่ย งทุจริ ตและเป็น ต้นแบบขององค์ กรเพื่ อ พัฒนาต่ อไป
รวมคะแนนทั้งหมดทุ กข้อ เพื่อหารหัสชื่อที่มีความซ้ ำมากที่ สุด มาเฉพาะ ๓ ลำดับแรก
2.4 การประเมินสถานะความเสี่ยงต่อ การทุ จริ ตเพื่ อแยกตามสถานะระดั บ ความระมั ดระวัง
ชื่อกระบวนการพิจารณาเพื่อ อนุมั ติ อนุญาต
A1 การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการเรีย กรับผลประโยชน์
(มาจากกลุ่ม A (A2))
A2 การรับทำงานกับหน่วยงานตนเอง (มาจากกลุ่ม A (A1))
ชื่อกระบวนการการใช้อ ำนาจและตำแหน่ง หน้า ที่
B1 การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง (มาจากกลุ่ม B (B2))
B2 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ) (มาจากกลุ่ม B (B4))
ชื่อกระบวนการบริ หารงบประมาณและนำทรัพ ย์สินไปใช้
C1 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (มาจากกลุ่ม C (C4))
C2 การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ที่อาจไม่ตรงตามความจริง (มาจากกลุ่ม C (C1))
โดยพิจารณาจาก

 สถานะสีเขียว
 สถานะสีเหลือง
 สถานะสีส้ม
 สถานะสีแดง

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

กลุ่ม A
1 2 3

กลุ่ม B
1 2 3

กลุ่ม C
1 2 3

A4 A3 A2 B4

-

-

C4

-

-

A2 A2 A1 B2

B4

-

C4 C1

-

เขียว
-

เหลือง
✓

ส้ม
-

แดง

✓
เขียว
-

เหลือง
✓

ส้ม
-

-

เขียว
-

✓
เหลือง
✓

ส้ม
-

แดง

-

✓

-

-

-

แดง
-

: ความเสี่ยงระดับต่ำ
: ความเสีย่ งระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัด ระวั ง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแ ลได้
: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน
จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุ มข้า มหน่ วยงานตาม หน้าที่ปกติ
: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุ ค คลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้
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2.5 ตารางเมทริกส์ระดับค่าความเสี่ยงรวม
ลำดับที่

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต

1) ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
A1
การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทาง
ในการเรียกรับผลประโยชน์
A2
การรับทำงานกับหน่วยงานตนเอง
2) ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
B1
การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
B2
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ)
3) ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวกับการใช้จ่า ยงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
C1
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
C2
การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ที่อาจไม่ตรงตามความจริง

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3 2 1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
3 2 1

ค่าความเสี่ยงรวม
จำเป็น X รุนแรง

2

2

4

1

1

1

1
2

2
2

2
4

2
2

2
1

4
2

หมายเหตุ
1) การเฝ้าระวัง
- ถ้า เป็น กิจ กรรมหรือขั้ นตอนหลั กที่ส ำคั ญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ ากิ จกรรมหรือ ขั้น ตอนนั้ น เป็น MUST หมายถึง มีค วามจำเป็น สูงของการเฝ้า ระวั งความเสี่ย งการทุ จริ ต
ที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้า เป็ นกิ จกรรมหรือขั้ นตอนนั้ นเป็ น กิจ กรรมหรือ ขั้น ตอนรองของกระบวนงานนั้ น ๆ แสดงว่ ากิ จกรรมหรือ ขั้น ตอนนั้ นเป็น SHOULD หมายถึ งมี ความจำเป็น ต่ำ ในการเฝ้ าระวั ง
ความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น
2) ผลกระทบ
- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ งบประมาณ รายจ่ายหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้น Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อประชาชน ผู้รับบริการ หรือบุคคลภายนอก Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ขององค์กร/หน่วยงาน ค่าอยู่ ที่ 1 หรือ 2
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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2.6 การดำเนินการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงต่อ การทุจริต
ในขั้น ตอนนี้ เป็ น การนำค่า จากตารางเมทริก ส์ ระดับ ค่ าความเสี่ย งรวมข้ างต้น มาทำการประเมิ น ควบคุ มความเสี่ ย งต่ อการทุ จริ ต ว่า มีร ะดับ การ ควบคุ มความเสี่ ย ง
อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ การสอดส่อง การเฝ้าระวังในงานปกติ (ดี/พอใช้/อ่อน) โดยเกณฑ์คุณภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ ดั งนี้
 ดี หมายถึง จัดการได้ทัน ที ทุ กครั้ งที่เ กิดความเสี่ย ง ไม่ กระทบถึ งผู้รั บการบริการ/ผู้ รับมอบผลงาน/ประชาชน และองค์กร/หน่ วยงานไม่มีผ ลเสี ยหายทางการเงิ น
ไม่มีภาระหรือรายจ่ายเพิ่มเติม
 พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ รับการบริการ/ผู้รับผลงาน/ประชาชน และองค์กร/หน่วยงานยอมรับได้ มีความเข้าใจ
 อ่อน หมายถึง จั ดการไม่ไ ด้ หรือจั ดการได้เ พียงส่วนน้อย มีร ายจ่ายเพิ่ ม มีผลกระทบถึ งองค์กร/หน่วยงาน ผู้รับการบริการ/ผู้รับมอบผลงาน/ประชาชนยอมรับไม่ได้
/ไม่มีความเข้าใจ
ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)
คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุม
ค่า
คุณภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ความ
การจัดการ
ขั้นตอนที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริต
ดี /
เสี่ยง
ความเสี่ยงดี /
พอใช้ /
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
รวม
พอใช้ /อ่อน
อ่อน
1-4
4-6
6-9
1) ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุ ญาต
A1 การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทาง
ในการเรียกรับผลประโยชน์
A2 การรับทำงานกับหน่วยงานตนเอง
2) ความเสี่ยงต่อการทุจริตเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้า ที่
B1 การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
B2 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ดี =
4

พอใช้

1

ดี

2
4

พอใช้
พอใช้

จัดการได้ทันที
ทุกครั้งก่อน
เสียหาย

พอใช้ =

จัดการได้
ส่วนใหญ่ แต่
บางส่วนไม่ได้

A2 , C1

-

-

A1 , B2 ,
C2

-

-
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ขั้นตอนที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริต

ค่า
ความ
เสี่ยง
รวม

3) ความเสี่ยงต่อการทุจริตเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
C1 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
4
C2 การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ที่อาจไม่ตรงตามความจริง

2

คุณภาพ
คุณภาพ
การควบคุม
การจัดการ
ดี /
ความเสี่ยงดี /
พอใช้ /
พอใช้ /อ่อน
อ่อน
อ่อน =
ดี
พอใช้

ยังจัดการไม่ได้
ส่วนใหญ่ หรือ
ยังไม่มีระบบ
จัดการ

ค่าประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต
ต่ำ
1-4

ปานกลาง
4-6

สูง
6-9

-

-

-

3. สรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงต่อการทุ จริต
จากการวิ เคราะห์แ ละประเมิ นความเสี่ ยงต่อ การทุ จริ ตตามกระบวนการข้า งต้น ปรากฏว่า ได้ค วามเสี่ ยงต่อ การทุ จริ ตที่ ต้อ งนำมาดำเนิ นการ ซึ่ง เรีย งตามลำดั บ ค่าความเสี่ย ง
และคุณภาพในการควบคุมที่อ่อนไปถึงการควบคุ มที่ดี ดังนี้
1) A1 การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ ค่าความเสี่ยง 4 คุณภาพการควบคุม ระดับ พอใช้
2) B2 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ)
ค่าความเสี่ยง 4 คุณภาพการควบคุม ระดับ พอใช้
3) C2 การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ที่อาจไม่ตรงตามความจริง
ค่าความเสี่ยง 2 คุณภาพการควบคุม ระดับ พอใช้
4) B1 การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
ค่าความเสี่ยง 2 คุณภาพการควบคุม ระดับ พอใช้
5) C1 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
ค่าความเสี่ยง 4 คุณภาพการควบคุม ระดับ ดี
6) A2 การรับทำงานกับหน่วยงานตนเอง
ค่าความเสี่ยง 1 คุณภาพการควบคุม ระดับ ดี
ทั้งนี้ ในการดำเนินการวิ เคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต เป็นการดำเนิ นการในภาพรวมของกรมเจ้าท่าประกอบกับในช่วงปีใบประมาณที่ผ่านมายังไม่มีบุ คลากรได้รั บ
โทษทางวินัยจากความเสี่ ยงที่วิเคราะห์ได้ ข้างต้น ประกอบกับตามข้อมูลทั่ว ไป ข้อ 1.1.2 (บทที่ 2) ในประเด็นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความเห็นว่า “ในส่วนของ EIT มีค ะแนนอยู่ ในระดั บ
ดี (Good) ชี้ ให้เ ห็นว่ าประชาชนหรือผู้ รับบริการมีความเชื่อมั่ นในคุณภาพการดำเนิ นงานของหน่ วยงานว่า ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้น ตอนและระยะเวลาที่ก ำหนดไส้ โดยมีการให้ข้ อมู ล
ที่ชัดเจนแก่ ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนื อผลประโยชน์สาธารณะและไม่พบว่ ามีการเรีย กรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิ น ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ
ที่อาจนำมาคำนวณเป็นเงินได้” แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการทุจ ริตของกรมเจ้าท่ า อยู่ในภาวะที่ ดีขึ้นตามสภาพการณ์ที่ปรากฏ ซึ่งอาจส่งผลมาจากการดำเนิ นการในปัจจุบัน มี การตรวจสอบ
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จากหน่ ว ยงานตรวจสอบภายนอก เช่ น สำนัก งาน ป.ป.ช. สำนั ก งาน ป.ป.ท. สตง. เป็น ต้ น จึ งทำให้ เจ้ า หน้า ที่ ที่ ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ต่า ง ๆ มี ช่อ งทางในการกระทำการทุ จริ ตที่ น้อ ยลง
และประชาชนยังสามารถเข้ามาตรวจสอบภาครัฐได้มากขึ้น มีช่องทางติดต่อหน่วยงานมากขึ้น มีช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาก เป็นต้น
ดัง นี้ จากที่ ด ำเนิ น การวิเ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ยงออกมามาในครั้ งนี้ พิจ ารณาได้ว่ า ในภาพรวมความเสี่ ย งยั ง อยู่ ใ นระดับ ที่ ควรนำมาหากิจ กรรม/โครงการต่ าง ๆ
เพื่อ เฝ้ าระวั งไม่ ให้ เกิ ดการทุจ ริต โดยควรกำหนดเป็ น แผนปฏิบั ติ การบริห ารความเสี่ ยงต่อ การทุ จริ ตของกรมเจ้า ท่า ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 และให้มีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ฯ ดังกล่าว โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการ ดังนี้
1) รายงานผลการดำเนินการ ฯ ครั้งที่ 1/2563 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
2) รายงานผลการดำเนินการ ฯ ครั้งที่ 2/2563 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
อนึ่ง ในการดำเนิน การวิเ คราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงต่ อการทุจริต ในครี้ง นี้ เป็น ช่วงที่ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) (พ.ศ. 2563) ซึ่งเป็นช่ว ง
ที่ประเทศไทยและทั่ วโลกประสบปั ญหาในการใช้ ชีวีต ที่ต้ องปฏิบั ติตนตามแนวทางการป้ องกัน การแพร่ ระบาดของโรคไวรั สโคโรนา ฯ การปฏิบั ติงาน ในช่ว งนี้ หากจัด ประชุม สัมมนา
หรือ อบรมให้ ความรู้แ ก่บุ คลากรเกี่ ยวกับ การวิเ คราะห์ แ ละประเมิ นความเสี่ ยงต่อ การทุ จริต จึ งกระทำได้ย าก การประเมิน ความเสี่ ยงต่ อการทุจ ริต จึง ดำเนิน การไปโดยอาศั ยประเด็ น
ในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น หลัก ส่วนเรื่อ งร้องเรียนการทุจริ ต พิ จารณาแล้วเห็ นว่ า
เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ในบางครั้ งอาจไม่ไ ด้เป็น เรื่อ งการทุจริ ตแต่ อย่า งใด ซึ่งอาจเป็ นเรื่อ งการเข้า ใจที่ คลาดเคลื่ อน หรือ เป็นเรื่องในประเด็น อื่น ๆ เพราะฉะนั้ น จึง ไม่น ำเรื่อ งร้องเรีย น
ต่าง ๆ มาประกอบการพิ จารณา ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ ก็ยังใช้ แนวทางการประเมินความเสี่ย งต่อการทุจ ริต ตามหลัก COSO 2013 ที่เ ป็นแนวทางจากสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ วางหลักการ
ให้ห น่ วยงานภาครัฐ ดำเนิน การ ซึ่ง ในภาพรวมที่ป ระเมิ นความเสี่ ย งต่อ การทุ จ ริ ต ของกรมเจ้า ท่า ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้ง นี้ โดยภาพรวมยั งถื อว่ ามี ความเสี่ย งต่ อการทุ จริ ต
แต่อ ยู่ในระดั บที่ พอควบคุมได้ แต่เพื่ อให้ เกิด ประสิท ธิภ าพในการควบคุ มความเสี่ย งหรื อการบริ หารจัด การความเสี่ ยงต่อการทุ จริ ต จึ งนำความเสี่ ยงต่ อการทุ จริต ที่ไ ด้จากการวิเ คราะห์
และประเมินมาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามที่จะกล่าวในบทที่ 3 ต่อไป
*************************************************************
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บทที่ 3
แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
***********************************
ตามที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ในภาพรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการ ฯ จึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยให้ดำเนินการในรูปแบบของ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ ง คณะกรรมการ ฯ ได้ น ำวิ ธี ก ารหรื อ มาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ดำเนิ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต ตามที่ สำนั ก งาน ป.ป.ท.
ได้วางแนวทางการพิจารณาและเป็นตัวเลือกในการดำเนินการไว้ 4 ทางเลือก (รายละเอียดทางเลือกในบทที่ 1) ประกอบด้วย ดังนี้
(1) ทางเลือกที่ 1 แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร
(2) ทางเลือกที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงกรณีมองความเสี่ยงทุจริตเป็นสถานการณ์วิกฤติ
(3) ทางเลือกที่ 3 แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
(4) ทางเลือกที่ 4 การกำกับและควบคุมใช้หลักการ The Three Lines of Defense
ทั้งนี้ ในแต่ละกิจกรรมในการลดความเสี่ยงจะนำวิธีการตามทางเลือกที่ 1 ถึงทางเลือกที่ 4 ตามข้อ ที่ (1) ถึงข้อที่ (4) ดังกล่าว มาเป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ที่เลือกในแต่ละกิจกรรมซึ่งอาจแตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อลดความเสี่ยง ในแต่ละความเสี่ยงต่อการทุจริต
ในการนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการกำหนดกิจกรรม
เพื่อลดความเสี่ ย งต่อการทุจ ริ ตของกรมเจ้ าท่ า ตามที่ได้ดำเนิ นการวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ ยงต่อการทุ จริตมาแล้ ว ตั้งแต่บ ทที่ 1 และบทที่ 2 โดยแผนบริห ารความเสี่ ยง
ต่ อ การทุ จ ริ ต ของกรมเจ้ าท่ า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้ ว ยความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริต จำนวน 6 ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และมี กิ จ กรรมเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง
จำนวน 9 กิจกรรม ได้แก่
1. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ 1 การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ (A1)
มีกิจ กรรมเพื่ อลดความเสี่ ยง จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการจัดทำแนวทางการส่ งเสริม การลดการใช้ดุล ยพิ นิจหรือการใช้ ดุล ยพินิ จโ ดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และ 2. กิจกรรมการส่งเสริมการมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์กรมเจ้าท่า
2. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ 2 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ) (B2)
มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการจัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อควบคุม กำกับ ดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และ 2. กิจกรรมเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับประกาศนียบัตร
ผู้ทำการในเรือไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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3. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ 3 การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ที่อาจไม่ตรงตามความจริง (C2)
มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน 1 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการรับรองตนเองในการขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ (OT)
4. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ 4 การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง (B1)
มีกิจ กรรมเพื่อลดความเสี่ ยง จำนวน 1 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมส่ งเสริมการให้ ค วามรู้เกี่ยวกับ ด้านการแยกแยะผลประโยชน์ส่ ว นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
5. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ 5 การรับทำงานกับหน่วยงานตนเอง (A2)
มีกจิ กรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน 1 กิจกรรม (เป็นกิจกรรมเดียวกันกับข้อ 4.)
6. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (C1)
มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) , 2. กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ และ 3. กิจกรรมการให้ความรู้แก่บุคลากรกรมเจ้าท่าในด้านการตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
1

ความเสี่ยงต่อการทุจริต
การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงาน
ผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับ
ผลประโยชน์ (A1)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

คะแนนความ
เสี่ยงปัจจุบัน
4

แนวทางการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/
จัดการความเสี่ยง กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
โครงการ
ที่เลือก
ทางเลือกที่ 3 1. กิจกรรมการจัดทำ
1. มีการส่งเสริมการลดการใช้ดุลยพินิจ
(เครื่องมือที่ 1)
แนวทางการส่งเสริม
หรือการใช้ดุลยพินิจด้วยกฎหมาย
การลดการใช้ดุลยพินิจ
เช่น จัดทำมาตรการ แนวทางปฏิบัติ
หรือการใช้ดุลยพินิจ
กรอบแนวทางหรือการให้ความรู้แก่
โดยชอบด้วยกฎหมาย
บุคลากรภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับ
การใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง/เหมาะสม
2. แจ้งแต่ละหน่วยงานดำเนินการ
และเผยแพร่ลงเว็บไซต์กรมเจ้าท่า
3. รายงานคณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ
1. สำนักงาน
เลขานุการกรม
(ฝ่าย
การเจ้าหน้าที่) :
กำหนดแนวทาง
การดำเนินการ
2. หน่วยงานในสังกัด
กรมเจ้าท่า :
ทราบ/ดำเนินการ

หน้า 55

ลำดับ

2

ความเสี่ยงต่อการทุจริต

การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
(การขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ) (B2)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

คะแนนความ
เสี่ยงปัจจุบัน

4

แนวทางการ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/
จัดการความเสี่ยง กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
โครงการ
ที่เลือก
ทางเลือกที่ 4 2. กิจกรรมการส่งเสริม
1. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
(แนวทางเลือก
การมีช่องทางการรับ
การทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของ
ที่ 4)
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
กรมเจ้าท่า เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถ
ผ่านหน้าเว็บไซต์
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
กรมเจ้าท่า
ผ่านเว็บไซต์กรมเจ้าท่าได้
2. รายงานคณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ทางเลือกที่ 3 1. กิจกรรมการจัดประชุม 1. มีการจัดประชุมภายในหน่วยงาน
(เครื่องมือที่ 1)
ภายในหน่วยงาน
เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล
เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล
หรือตรวจสอบการปฏิบัติงาน
หรือตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
การปฏิบัติงาน
ป้องกันการทุจริตและให้ปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่
ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
ที่เกี่ยวข้องในการ
อย่างน้อย 2 ครั้ง
ป้องกันการทุจริต
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และให้ปฏิบัติหน้าที่
2. มีหลักฐานการประชุม
ตามขั้นตอนที่กฎหมาย
เช่น รายงานการประชุม
กำหนด
บันทึกข้อความ เอกสารระเบียบวาระ
การประชุม ภาพถ่ายการประชุม
ใบลงลายมือชื่อเข้าประชุม เป็นต้น
3. เผยแพร่การจัดประชุมดังกล่าว

ผู้รับผิดชอบ
สำนักแผนงาน
(กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ทุกหน่วยงาน
ที่มีการดำเนินการ
ด้านการขอรับ
ประกาศนียบัตร
ผู้ทำการในเรือ
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ความเสี่ยงต่อการทุจริต

การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)
ที่อาจไม่ตรงตามความจริง (C2)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

คะแนนความ
เสี่ยงปัจจุบัน

2

แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เลือก

ทางเลือกที่ 4
(แนวทางเลือก
ที่ 7.1)

2. กิจกรรมเผยแพร่
ขั้นตอนการขอรับ
ประกาศนียบัตร
ผู้ทำการในเรือไว้
ในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

ทางเลือกที่ 4
(แนวทางของ
ทางเลือกที่ 1)

1. กิจกรรมการรับรอง
ตนเองในการขอเบิก
ค่าปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาราชการ (OT)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/
โครงการ
ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานคณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
1. มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
ประชาชนในการขอรับ
ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ทั้งนี้ หากการขอรับ
ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
มีหลายประเภท/ชนิด ให้หน่วยงาน
แสดงขั้นตอนประเภท/ชนิด
ที่มีประชาชนมาติดต่อ
ขอรับบริการเป็นจำนวนมาก
อย่างน้อย 2 ประเภท/ชนิด
2. รายงานคณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
1. มีการดำเนินการรับรองตนเอง
ในการดำเนินการเพื่อขอเบิก
ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ (OT)
เพื่อแสดงว่าได้อยู่ปฏิบัติราชการจริง

ผู้รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน
ที่มีการดำเนินการ
ด้านการขอรับ
ประกาศนียบัตร
ผู้ทำการในเรือ

1. สำนักงาน
เลขานุการกรม
(ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่)
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ความเสี่ยงต่อการทุจริต

คะแนนความ
เสี่ยงปัจจุบัน

4

การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง (B1)

2

5

การรับทำงานกับหน่วยงานตนเอง (A2)

1

6

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
(C1)

4

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เลือก

ทางเลือกที่
(แนวทางของ
ทางเลือกที่ 6)

1. กิจกรรมส่งเสริม
การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด้านการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

ทางเลือกที่ 4 1. กิจกรรมสรุปผล
(แนวทางของ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ทางเลือกที่ 5.3)
จัดหาพัสดุรายเดือน
(แบบ สขร.1)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ตามวันเวลาที่ขอเบิก ฯ
กำหนดแนวทาง
2. เผยแพร่ตัวอย่างการรับรองตนเอง
การดำเนินการ
ในการขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
รับรองตนเอง
ราชการ (OT) ไว้ในเว็บไซต์
ในการขอเบิก ฯ
ของหน่วยงาน
2. ทุกหน่วยงาน
3. รายงานคณะกรรมการจัดทำ
รับทราบ/
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ดำเนินการ
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
1. มีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับ 1. สำนักงาน
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
เลขานุการกรม
และส่วนรวม เช่น การเผยแพร่ข้อมูล
(ฝ่ายการ
เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์
เจ้าหน้าที่)
ส่วนตนและส่วนรวม การให้ความรู้
ดำเนินการ
ด้านทุจริตศึกษา เป็น
เผยแพร่ข้อมูลให้
2. รายงานคณะกรรมการจัดทำ
เจ้าหน้าที่
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ในหน่วยงานทราบ
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ทุกหน่วยงาน
รับทราบ
1. เผยแพร่แบบ สขร.1 ในเว็บไซต์
1. กองคลัง
ของหน่วยงานและเว็บไซต์กรมเจ้าท่า
(ฝ่ายพัสดุและ
2. รายงานคณะกรรมการจัดทำ
ยานพาหนะ) :
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ดำเนินการ
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คะแนนความ
เสี่ยงปัจจุบัน

แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เลือก

ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ทางเลือกที่ 3
(เครื่องมือที่ 1)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ในส่วนกลาง
2. หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค :
ดำเนินการตาม
ที่มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง
ของหน่วยงาน
2. กิจกรรมการเผยแพร่ 1. เผยแพร่ข่าวสารหรือประกาศ
กองคลัง
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
การจัดชื้อจัดจ้างต่าง ๆ
(ฝ่ายพัสดุและ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ของหน่วยงานตามที่มีการดำเนินการ ยานพาหนะ)
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เช่น
ประกาศการประกวดราคา ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น
2. รายงานคณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. กิจกรรมการให้ความรู้ 1. มีการดำเนินการ เช่น
กองคลัง
แก่บุคลากรกรมเจ้าท่า
- จัดอบรมให้ความรู้
(ฝ่ายพัสดุและ
ในด้านการตรวจรับ
- เผยแพร่ขั้นตอนการตรวจรับ
ยานพาหนะ)
พัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย
หรือจัดหาพัสดุ
หรือระเบียบ วิธีการ ที่เกี่ยวข้อง
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คะแนนความ
เสี่ยงปัจจุบัน

แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เลือก

ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- แจ้งเวียนข้อมูล/วิธีการตรวจรับ
พัสดุ ฯ
- มีการอบรมให้ความรู้การตรวจรับ
พัสดุแก่ข้าราชการบรรจุใหม่
เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
2. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์หน่วยงาน
3. รายงานคณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
- เห็นชอบและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

(ลงนาม) ...................................................
(นายวิทยา ยาม่วง)
อธิบดีกรมเจ้าท่า

*************************************************************************

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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