รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คานา
การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้าน
การทุจริตหากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก
การควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่ว ยให้เป็นหลักประกัน
ในระดับ หนึ่ ง ว่า การดาเนิ น การขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ ในกรณีที่พ บกับ การทุจ ริต ที่ไ ม่ค าดคิด
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สานั กเลขาธิการนายกรั ฐ มนตรี ซึ่งมีอานาจหน้าที่ ห ลั กในการขับ เคลื่อ นการดาเนิน ด้า นการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการแก้ไขปัญหา
การทุจริตที่ยั่งยืน จึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง จัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยคณะทางานฯ
จะพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะคัดเลือกกระบวนงาน จานวน ๑
กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
รวมทั้งกาหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เพื่อนามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
คานา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑

ความหมาย
วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

๒

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

๒

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๓

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

๔

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ความหมาย
ความเสี่ยงการทุจริ ต หมายถึง ความเสี่ ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน
วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงการทุจริต จะเริ่ มจากการระบุค วามเสี่ ย งจากกระบวนงานต่ างๆ
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง การวิเคราะห์หาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และการจัดทามาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
√ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน ..... การขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของแขกต่างประเทศ .....

- ๑-

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
ที่
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ที่เคยเกิดมาก่อน
ที่อาจจะเกิดขึ้น
๑ การล็อบบี้จากผู้มีอานาจให้เสนอให้แขกต่างประเทศ
√
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
๒ การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขอเข้าร่วมเยี่ยม
√
คารวะในการมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุญาต
ให้เข้าเยี่ยมคารวะ
๓ ความนิยมชมชอบในตัวผู้ขอเข้าเยี่ยมคารวะ เช่น
√
ดารา นักร้อง นักกีฬา เป็นต้น
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
๑ การล็อบบี้จากผู้มีอานาจให้เสนอให้แขกต่างประเทศ
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
๒ การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขอเข้าร่วมเยี่ยม
คารวะในการมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุญาต
ให้เข้าเยี่ยมคารวะ
๓ ความนิยมชมชอบในตัวผู้ขอเข้าเยี่ยมคารวะ เช่น
ดารา นักร้อง นักกีฬา เป็นต้น

เหลือง

ส้ม
√

แดง

√

√

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ ย งระดั บ ปานกลาง และสามารถใช้ ค วามรอบคอบระมั ด ระวั ง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่
ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ

- ๒-

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ที่

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ
ความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง

ระดับ
ความรุนแรง
ของผลกระทบ

๓

๓
√

๑ การล็อบบี้จากผู้มีอานาจให้เสนอให้แขก
ต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
๒ การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขอเข้าร่วม
เยี่ยมคารวะในการมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรี
อนุญาตให้เข้าเยี่ยมคารวะ
๓ ความนิยมชมชอบในตัวผู้ขอเข้าเยี่ยมคารวะ
เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา เป็นต้น

๒
√

๑

๒

ค่าความเสี่ยงรวม
(จาเป็น X รุนแรง)

๑
๖

√

√

๖

√

√

๖

ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
 ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
 ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูง
 ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
 ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน/ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/
พันธมิตร/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง
 ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน/ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/
พันธมิตร/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
 ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
การล็อบบี้จากผู้มีอานาจให้เสนอ
ให้แขกต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี
การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขอ
เข้าร่วมเยี่ยมคารวะในการมีข้อเสนอ
ให้นายกรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้าเยี่ยม
คารวะ

คุณภาพ ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ ระดับต่า ระดับปานกลาง ระดับสูง

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต

พอใช้

√

ค่อนข้างสูง

พอใช้

√

ค่อนข้างสูง

- ๓-

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต
ความนิยมชมชอบในตัวผู้ขอเข้าเยี่ยม
คารวะ เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา
เป็นต้น

คุณภาพ ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
การจัดการ ระดับต่า ระดับปานกลาง ระดับสูง

พอใช้

√

ค่าประเมินการ
ควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต

ค่อนข้างสูง

ระดับคุณภาพการจัดการ
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทาการประเมิน
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยงต่ อไป
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ที่
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
๑ การล็อบบี้จากผู้มีอานาจให้เสนอให้แขก
ต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
๒ การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขอเข้าร่วมเยี่ยม
คารวะในการมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุญาต
ให้เข้าเยี่ยมคารวะ
๓ ความนิยมชมชอบในตัวผู้ขอเข้าเยี่ยมคารวะ เช่น
ดารา นักร้อง นักกีฬา เป็นต้น

- ๔-

มาตรการป้องกันการทุจริต
๑. กรณีที่มีผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน
หรือองค์กรระหว่างประเทศขอเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี เรื่องจะมาจากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง และมีการกลั่นกรองมาชั้นหนึ่งแล้ว
โดยจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเข้าเยี่ยม
คารวะดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของ
นายกรัฐมนตรี
๒. กรณีที่มีภาคเอกชนหรือองค์กรต่างประเทศ
ที่ไม่ทราบสถานะที่แน่ชัดขอเข้าเยี่ยมคารวะ
กองการต่างประเทศจะมีการสอบถามและ
ขอความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี
๓. กาหนดหลักเกณฑ์/คุณสมบัติหน่วยงานหรือ
บุคคลที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะ

ที่

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

- ๕-

มาตรการป้องกันการทุจริต
- สถานะภาพของผู้ขอเข้าเยี่ยมคารวะ เช่น
ตาแหน่งในองค์กร/บทบาทขององค์กรต่อสังคม
- งานที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น
ทูตต่างประเทศขอเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาส
เข้ารับหน้าที่ หรือพ้นจากตาแหน่ง
- วัตถุประสงค์ของการขอเข้าเยี่ยมคารวะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่ เช่น ส่งเสริม
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
วัฒนธรรม และกีฬาของไทย
- สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการ
ต่างประเทศและยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่
- ส่งเสริมภาพลักษณ์นายกรัฐมนตรีหรือไม่
๔. มีการกลั่นกรองความเหมาะสมตามลาดับขั้น
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่ม ผอ.กอง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๕. ให้คาแนะนาและอบรมบุคลากร
กองการต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหน่วยงานหรือบุคคล
ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หากมีการดาเนินการที่ไม่เหมาะสม

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความเสี่ยง
กระบวนงาน/งาน
การทุจริตด้าน
ความเสี่ยงการทุจริต
การขอเข้าเยี่ยม
ในความโปร่งใสของการ คารวะนายกรัฐมนตรี
ใช้อานาจและตาแหน่ง ของแขกต่างประเทศ
หน้าที่

รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
๑. การล็อบบี้จากผู้มี
อานาจให้เสนอให้แขก
ต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี
๒. การใช้ความสัมพันธ์
ส่วนตัวกับผู้ขอเข้าร่วมเยี่ยม
คารวะในการมีข้อเสนอ
ให้นายกรัฐมนตรีอนุญาตให้
เข้าเยี่ยมคารวะ
๓. ความนิยมชมชอบ
ในตัวผู้ขอเข้าเยี่ยมคารวะ
เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา
เป็นต้น

มาตรการป้องกันการทุจริต
๑. กรณีที่มีภาคเอกชนหรือองค์กร
ต่างประเทศที่ไม่ทราบสถานะที่แน่ชัด
ขอเข้าเยี่ยมคารวะ กองการต่างประเทศ
จะมีการสอบถามและขอความเห็นจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
พิจารณาของนายกรัฐมนตรี
๒. กาหนดหลักเกณฑ์/คุณสมบัติหน่วยงาน
หรือบุคคลที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะ
๓. มีการกลั่นกรองความเหมาะสม
ตามลาดับขั้น ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไปจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
นายกรัฐมนตรี
๔. ให้คาแนะนาและอบรมบุคลากร
เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาหน่วยงานหรือบุคคลที่ขอเข้าเยี่ยม
คารวะ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการ
ดาเนินการที่ไม่เหมาะสม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ทุกครั้งที่มีการ
ขอเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีของ
แขกต่างประเทศ
(เม.ย. - ก.ย. ๖๒)

ผู้รับผิดชอบ
กองการต่างประเทศ

