แบบฟอร์มผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง โครงการจิตอาสาพัฒนาทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มบริหารงานบุคคล...
สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม สศร.
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง หน่ ว ยงานในสั งกั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม จิ ต อาสา 904 จิ ต อาสาพระราชทาน
ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ และสมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่าง
๑. ความเป็นมาของเรื่อง/แนวคิด
ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศ รีสิ น ทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิ รเกล้ า
เจ้าอยู่หั ว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัช กาลที่ 9 เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานและขาดรายได้จากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ให้มีรายได้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการนำความรู้จากการทำเกษตร
ทฤษฎี ใหม่ เพื่ อ จะได้ มี แ หล่ งอาหารที่ ป ลอดภั ย ไว้ บ ริโ ภคเองในครอบครั ว ชุ ม ชนอย่ า งถาวร และยั่ งยื น
ส่วนที่เหลือสามารถนำไปแจกจ่ายหรือจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตร เป็ นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงานแก่ประชาชน ซึ่งฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19
ได้มีการดำเนิ น การในรูป แบบโคก หนองนา โมเดล ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งทำให้ฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งสร้าง
อาหารที่ปลอดภัย แหล่งรายได้ และสร้างอาหารที่ยั่งยืน
ในการนี้ เพื่ อ น้ อ มนำแนวพระราชดำริ และแสดงความสำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว สำนั ก งาน
ศิล ปวัฒ นธรรมร่วมสมัย จึ งขอสืบ สานพระราชปณิ ธานในการทำดีด้วยหั วใจ ด้วยการเป็นจิตอาสาในการ
จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาทำดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในช่วงเดือนกรกฎาคม
อัน เป็น เดือนมหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดวันจัดกิจกรรม
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 – 17.30 น. โดยมีกิจกรรมจิ ตอาสาพัฒ นาบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากใบไม้
และกิจกรรมการสาธิตการทำสบู่/น้ำยาล้างจาน เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับภูมิทัศน์ห่มดินด้วยวัสดุธรรมชาติ
รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๒๐๐ คน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการและ
เจ้าหน้ าที่ ในสั งกัดกระทรวงวัฒ นธรรม จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาในพื้ นที่
และสมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

-๒๒. การดำเนินงาน/วิธีการ/งบประมาณ (ถ้ามี)
กิจ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นาทำดี เพื่ อ ชาติ ศาสน์ กษั ต ริย์ และรับ ฟั งการบรรยายสรุป จากวิท ยากร
โครงการฯ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ป่า (ต้นพยุง) กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
เป็ น ต้ น เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละสำนึ ก ในพระมหากรุณ าธิคุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรเม นทร
รามาธิบ ดีศรีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม 2563
๓. ผลสัมฤทธิ์/ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรับฟังการบรรยายสรุปจากวิทยากรโครงการฯ จากนั้นร่วมกิจกรรม
จิ ต อาสาปลู กต้ น ไม้ ป่ า (ต้ น พยุ ง) กิ จ กรรมปล่ อยปลา กิ จ กรรมปลู ก ผั ก สวนครัว เป็ น ต้ น เพื่ อแสดงความ
จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายพงษ์พันธ์
วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ แ ทนปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ดร.วิ ม ลลั ก ษณ์ ชู ช าติ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานศิ ล ปวัฒ นธรรมร่ ว มสมั ย
นายโกวิท ผกามาศ รองผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ว มสมั ย นางสาวสมลั ก ษณ์ คล่ องแคล่ ว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางวันทนีย์ มีแสง รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ๙๐๔
เครือข่ายจังหวัดอ่างทอง เครือข่ายศิลปิน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่และสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯร่วมกิจกรรม
โดยพร้อ มเพรีย งกัน กว่า ๒๐๐ คน กิจ กรรมจิตอาสาพั ฒ นาทำดีเพื่ อ ชาติ ศาสน์ กษัต ริย์ ในครั้งนี้ จัดขึ้ น
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่ างในสมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ บ้านยางกลาง ตำบลสี บัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

-๓๔. แนวทางการพัฒนางาน
1. เป็นกิจกรรมส่งเสริม และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ
2. ส่งเสริม และกระตุ้นให้จิตอาสาทำเพื่อผู้อื่น และสังคม
3. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คิดและเรียนรู้กิจกรรม รวมไปถึงออกแบบกิจกรรมเอง
*******************************

ความยาวสรุปไม่เกิน ๓ หน้า พร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี)
ผลงานที่จัดส่ง : ขอให้ทุกหน่วยงาน (ศปท./กรม/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน) คัดเลือก 1 โครงการ
ที่เห็นว่ามีความโดดเด่นหรือที่มีความประสงค์จะนำมาเผยแพร่
ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ accmculture@gmail.com
ภายในวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖4

เอกสารหมายเลข ๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับกรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ
TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลา
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

การตรวจรับพัสดุ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตาม
คุณลักษณะที่กำหนดใน TOR เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

เอกสารหมายเลข ๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับกรม.......สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.......กระทรวงวัฒนธรรม
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่......๒๕.....กุมภาพันธ์.....๒๕๖๔.......................
หน่วยงานที่ประเมิน .........สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย .....................................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การตรวจรับพัสดุ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ
 ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความเสี่ยง
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินการจัดทำแบบตรวจรับพัสดุ
ระบุรายการตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน
และผลประโยชน์ทบั ซ้อนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

๑
บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ความเป็นมา
การทุจริตคอร์รัปชันนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการกระทำความผิดโดยไม่เจตนาเพราะหรือไม่มีความรู้
หรือเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจใน
ตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้ง
คุณ ธรรมในการปฏิบั ติห น้ าที่ส าธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
สังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ
ความเป็ นธรรมในสั งคม รวมถึ งคุ ณค่ าอื่ นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้ งแต่ ระดั บองค์ กรจนถึ งระดั บสั งคม
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือ การจัดการ
ประมู ล ทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ เพื่ อ ประโยชน์ ของเจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ และพวกพ้ อง เป็ น ต้น หากเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ
ขาดจิ ต สำนึ ก ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี การใช้ อ ำนาจทางราชการโดยมิ ช อบในการดำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ เอื้ อ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องเหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้าง
ความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของสำนั กงานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ วมสมั ย เกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งานที่ อาจเกิ ดการเรี ยกรั บ
ผลประโยชน์ หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนเพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตและการ
บริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดบุคลากรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการบ้านที่ดี จะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และ
วัดผลการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียและโอกาส
ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
สินบน หมายถึง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการ หรือไม่กระทำการ
อย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ในรู ปตั วเงินหรือทรัพย์ สิ นก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงาน
ราชการ รั ฐวิสาหกิจและบริ ษัทจำกัด หรือการที่ บุคคลผู้มี อำนาจหน้ าที่ตัดสิ นใจให้ ญาติพี่ น้องหรือบริษั ทที่ ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้ บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ
ที่เที่ยงธรรมเนื่องจาก ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการ
กระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ทีอ่ าจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การให้ ห รื อ รั บ สิ น บนและผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นจึ ง หมายถึ ง
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลด
มูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสีย หายจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองมิให้เกิดการให้
หรือรับสินบนรวมทั้งเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญ
1.2 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ ยงเกี่ยวกับการให้
หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ
๒. เพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถลดเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และลดขนาดของความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่
ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
๓. เพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

๓
บทที่ ๒
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับ
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง และดำเนินการ
วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การให้ หรื อรับสิ นบนและผลประโยชน์ ทั บซ้ อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และความ
รุนแรง ของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ ยง ทั้ งนี้ กำหนดเกณฑ์ ในเชิ งคุ ณภาพเนื่ องจากเป็ นข้อมู ล
เชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง
ประเด็นการเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้ น ย่อมประกอบไปด้วย
ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยงเฉพาะ ที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการ
ดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสีย่ ง หรือ
โอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่า มีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้อง
คำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงใน
ประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor
ความเสี่ยงประกอบด้วย ๓ ด้าน
ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้ บริ การประชาชน อนุ มัติ อนุญาต ตามพระราชบั ญญั ติ การอำนวยความสะดวกในการพิ จารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
วิธีการคัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยง
๑. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
๒. เลือกกระบวนงาน คือ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๓. เลือกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงการทุจริต
(มีจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการทุจริต) หรือต้องเฝ้าระวัง/ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต คือ การตรวจรับพัสดุ
๔. นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ ดังนี้

๔
Known Factor

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว

Unknown Factor

ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงาน (ระดับกรม)
ชื่อกระบวนงาน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
๑. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (โอกาสเกิด)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง
จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะ
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ ที่กำหนดใน TOR
TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อ
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
ข้าราชการประจำหรือบุคลากรที่มีหน้าที่ ภารกิจ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
และผลประโยชน์ ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ ยงที่อาจเกิดการให้ หรื อรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า
กระบวนการทำงานและงานบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการ
ปฏิ บั ติ งานที่ อ าจเกิ ด การให้ ห รื อ รั บ สิ น บนและผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น คื อ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ อนุ ญ าต
ตามพระราชบั ญญั ติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กับ การกำกับ
การปฏิบัติของบุคลากร
ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor Unknown Factor
1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
√
1. คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ไม่ ได้ ต รวจเช็ ค พั ส ดุ จ ริ ง หรื อ
ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR
2. เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ รั บ จ้ า ง หรื อ ประวิ ง เวลาเพื่ อ เรี ย กรั บ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่
4. การนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว
2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวย
√
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ

๕
ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๖
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง
ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจ
รับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR
2. เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ รั บ จ้ า ง หรื อ ประวิ ง เวลาเพื่ อ เรี ย กรั บ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่
4. การนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว
2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ
ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

เหลือง

ส้ม
√

แดง

√

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสี แดง : ความเสี่ ยงระดับสู งมาก เป็นกระบวนงานที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level martrix)
นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมากที่เป็นสีส้ม
และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับ ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า
๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน คา ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น
เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องทำการ ปองกันไมดำเนินการ
ไมได ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๗
๓.๒ ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ มี แ นวทางในการพิ จ ารณาดั ง นี้ กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคี
เครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจ่ายเพิ่ม
Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอน การปฏิ บั ติ ง านนั้ น ผลกระทบต่ อ ผู้ ใ ช้ บริ ก าร กลุ่ ม เป้ า หมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อ กระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบด้านการเรียนรู องค์ความรู Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความ
จำเป็นของ
การเฝ้าระวัง
1 2 3
1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ
TOR
2. เอื้อประโยชน์ ต่อผู้รับ จ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อ
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่
4. การนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว
2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่ง
ตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
2. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่
เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

2

2

ระดับ
ค่าความเสี่ยง
ความ
รวม
รุนแรง จำเป็น X รุนแรง
ของ
ผลกระทบ
1 2 3
2
4

1

2

๘
ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นขอการเฝ้าระวัง
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1. คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุ จริง หรือ
ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR
2. เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ รั บ จ้ า ง หรื อ ประวิ ง เวลาเพื่ อ เรี ย กรั บ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่
4. การนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว
2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน
จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่
หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนหลัก
MUST
2

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง
SHOULD

2

2

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน Internal Process
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

1

X
X

2
X

3
X

X
X
X
X

X
X

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต
ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุ ณภาพการจัดการ
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จั ดการได้โดยส่ ว นใหญ่ มีบ างครั้งยังจัดการไม่ ได้ กระทบถึงผู้ ใช้บ ริการ/ผู้ รับ มอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๙
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
ค่าความ
ค่าความเสี่ยง
ค่าความ
การจัดการ เสี่ยงระดับ
ระดับปาน เสี่ยงระดับสูง
ต่ำ
กลาง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ดี
ต่ำ (1)
ค่อนข้างต่ำ (2) ปานกลาง
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
(3)
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการ
เรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. การรั บ ประโยชน์ จ ากระบบการล็ อ ก
บั ตรคิว ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ห รื อญาติเจ้ าหน้ าที่
ในหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
พอใช้
ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง
(4)
(6)
1. คณ ะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ไม่ ไ ด้
ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วน
ตามรายการ/รายละเอียดของ TOR
2. เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิง
เวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
อ่อน
ปานกลาง ค่อนข้างสูง (8)
สูง (9)
(7)
ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะไดนำไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
จากตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยงพบว่าการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีค่าความเสี่ยงระดับสูงค่อนข้างสูง
(ค่าความเสี่ยง 6 ) และ การกำกับการปฏิบัติของบุคลากรมีความเสี่ยงระดับสูงปานกลาง (ค่าความเสี่ยง 3)
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ให้ เลื อ กเหตุก ารณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ยงสู งสุ ด จากการประเมิ น การควบคุ ม ความเสี่ ย ง Risk – Control
Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง
ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริต
อยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริต
หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาส
เกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)

๑๐
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่
รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือ
ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR
2. เอื้ อประโยชน์ ต่ อผู้ รั บ จ้ าง หรื อประวิงเวลาเพื่ อเรีย กรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่
4. การนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว

มาตรการป้องกันการทุจริต
1. จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตาม
คุณลักษณะที่กำหนดใน TOR
2. กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหาพัสดุที่
ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทราบ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นธรรม
3. จัดทำทะเบียนควบคุม โดยระบุรายละเอียดให้
ชัดเจน โดยระบุผู้ครอบครองครุภัณฑ์ และ
กำหนดให้สิ้นปีมีการส่งมอบครุภัณฑ์ เพื่อ
ตรวจสอบสภาพ
การคงอยู่ การเสียหาย ต่อไป
4. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
วามเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริง มาจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป
ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง
✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
✓ สถานะสีเหลื อง : เกิด กรณี ที่อ ยู่ในข่ายความเสี่ ยง แต่แ ก้ไขได้ ทั นท่ ว งที ตามมาตรการ /
นโยบาย / โครงการ / กิ จ กรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผ ล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ
รุนแรง < 3
✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /
กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3
สีแดง

เกินกว่าการยอมรับ

สีเหลือง

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

สีเขียว

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

๑๑
ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง
สถานะความเสี่ยง
ที่

มาตรการป้องกันการทุจริต

1 1. จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการ
ตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR
2. กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดหา
พัสดุที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม
3. จัดทำทะเบียนควบคุม โดยระบุ
รายละเอียดให้ชัดเจน โดยระบุ
ผู้ครอบครองครุภัณฑ์ และกำหนดให้สิ้นปี
มีการส่งมอบครุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบ
สภาพการคงอยู่ การเสียหาย ต่อไป
4. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว เหลือง แดง
√

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสี เหลื อง : เกิ ดกรณี ที่ อยู่ในข่ายความเสี่ ยง แต่ แก้ไขได้ทั น ท่ว งที ตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3
ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะซึ่งใน
ขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแกไขไมได จะต้องมีกิจกรรม หรือ มาตรการอะไร
เพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้
๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
๗.๓ ยังไมเกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง
(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ที่
ความเสี่ยงการทุจริต
ความเห็นเพิ่มเติม
1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1. จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตาม
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง คุณลักษณะที่กำหนดใน TOR
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 2. กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และการ

๑๒
ที่

ความเสี่ยงการทุจริต

ความเห็นเพิ่มเติม
ดำเนินการจัดหาพัสดุที่ชัดเจน
TOR
2. เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ รั บ จ้ า ง หรื อ ประวิ งเวลาเพื่ อ 3. จัดทำทะเบียนควบคุม ระบุผู้ครอบครอง
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
ครุภัณฑ์ และส่งมอบครุภัณฑ์ทุกสิ้นปี
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่
4. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
4. การนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว
2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ - นำเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาช่ ว ยยื่ น ขอ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง อนุ ญ าตขออนุ ญ าตสำหรับ การให้ บริการตาม
ราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
เป็ น การจั ด ทำรายงานสรุ ป ให้ เห็ น ในภาพรวม ว่ามี ผ ลจากการบริห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริต ตาม
ขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับ ต่ำ สี เหลื อง หมายถึง ความเสี่ย งระดับ ปานกลาง สี แดง หมายถึง ความเสี่ ยงระดับสู งมาก เพื่อเป็ น
เครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
1 จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR
2 นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในยื่นขออนุญาตสำหรับการให้บริการ

เหลือง

แดง

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การป้องกันและการเฝ้าระวังความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
1. คณะกรรมการตรวจรับพั สดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพั สดุ จริง
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR
2. เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียก
รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่
4. การนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว

๑๓
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย งใหม่ ใ ห้
เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..............................................

ผลการดำเนินงาน
ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)
ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)
หน่วยงานที่เสนอขอ
วันที่เสนอขอ
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นความเสี่ยงหลัก
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