แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คานา
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถลดความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ในการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งได้ว่าการดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความสาคัญและถือ
เป็นนโยบายขององค์กรด้วยการสั่งการหรือมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เมษายน ๒๕๖๓

บทนา
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment)
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มุ่งมั่นที่จะดาเนินงานอย่าง
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีจรรยาบรรณ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ สสวท. เตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจา ไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน เพื่อให้ สสวท. มีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่ค าดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น
ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่ว มกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกากับ
ติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้ องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. จะใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต จัดทาโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงาน ป.ป.ท. ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการ
ประเมินความเสี่ยง เน้นตามคู่มือมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก

กรอบตามหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน
COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน ที่
ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน การกากับ
ติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกากับดูแลกิจการ เพื่อตอบสนอง
ต่อความคาดหวังขององค์กรในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก
ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร
 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิด ในส่วนที่พฤติกรรม
ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor)
ทั้งที่รู้ว่าทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่
ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)
๓. องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการทุจริต
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

๔. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สสวท. ได้ทาการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต โดยจะมีขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ตามคู่มือฯ ได้แก่ ความเสี่ยง
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและ
ตาแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรั พยากรภาครั ฐ เพื่ อ จัด เตรีย มข้อ มู ล ขั้น ตอนการปฏิ บัติ งาน หรือ แนวทาง หลั กเกณฑ์ ในการปฏิ บัติ งานที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทาการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จากการรวบรวมข้อมูล มีความเห็นว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สสวท. ควรจะทาการประเมิน
ความเสี่ยง ในกิจกรรมการให้ทุนการศึกษา และการรับสมัครสอบ เนื่องจากเป็น กิจกรรมหรือกระบวนการทางาน
ที่ใช้จ่ายงบประมาณจานวนมาก และเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หลายส่วน จึงได้ข้อสรุปว่า
จะนากิจกรรม “การให้ทุนการศึกษา และการรับสมัครสอบ” มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ
๒๕๖๓
กระบวนการให้ทุนการศึกษาแต่ละขั้นตอนจะมีขั้นตอนย่อยซึ่งจาเป็นต้องมีการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ในบางส่วน โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดขั้ น ตอน การปฏิ บั ติ ง านของการให้ ทุ น การศึ ก ษาแล้ ว ซึ่ ง เป็ น
กระบวนงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย
ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทาการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม
ของการดาเนินงานเรื่องที่จะทาการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบ
ความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดาเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็
เป็นได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นาข้อมูล
รายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor
ทั้งนี้ ในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต มีหลากหลายวิธี ดังนั้น ในการ
ดาเนินการเรื่องดังกล่าว จึงได้ผสมผสาน โดยเริ่มจากคณะทางานประชุมเพื่อหยิบยกประเด็นความเสี่ยง และ
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น รวมทั้งรูปแบบตัวอย่างตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สานักงาน
ป.ป.ท. โดยพิจารณาจัดทาร่างประเด็นความเสี่ยงเบื้องต้นแล้วนาไปชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานย่อย
เพื่อให้หน่วยงานย่อยดาเนินการประชุมระดมสมองภายในหน่วยงานตนเองและระบุความเสี่ยงในหน่วยงานของ
ตน เพื่อนามาประกอบการกาหนดประเด็นความเสี่ยงทางด้านทุจริตด้วย

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor

กระบวนการก่อนการสอบคัดเลือก
๑ การคัดเลือกหน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการเป็นศูนย์ฯ

เกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนดไว้หน่วยงาน
ต้องมีความพร้อมในหลายด้าน อาจทาให้
เข้าใจว่าเป็นการเลือกเจาะจงหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ

๒ การคัดเลือกผู้รับทุน
๒.๑ การรับสมัคร
การกาหนดนโยบายคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ

การจัดทาประกาศรับสมัครสอบ การ
กาหนดคุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัคร
สอบ

การตรวจสอบเอกสารสมัครสอบ

การอนุมัติใบสมัครสอบ เพื่อประกาศ
ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

การกาหนดนโยบายให้คัดเลือกผู้รับทุน
รองรั บ ความต้ อ งการก าลั ง คนของ
ประเทศ ทาให้ต้องมีการทบทวนเกณฑ์
บางหั ว ข้ อ (ปรั บ เปลี่ ย นขั้ น ตอนหรื อ
วิธีการปฏิบัติงานบางขั้นตอน) ซึ่งอาจให้
การปฏิบัตงิ านของผู้เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงใหม่ ไม่ เ ป็ น ไปแนวทาง
เดียวกัน
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค

๒.๒ การออกข้อสอบ
การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสร้าง เนื้อหาวิชาเฉพาะ ทาให้มีกรรมการ
ข้อสอบ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลาย
คน ได้รับการคัดเลือกเป็นประจา
การผลิตและการสร้างข้อสอบ

๒.๓ การจ้างพิมพ์ข้อสอบ

กระบวนการสอบ
๒.๔ การดาเนินการสอบข้อเขียน
การบริหารจัดการสอบ

มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค

กรรมการอาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร
เช่น เป็นญาติ ศิษย์อาจารย์
จึงอาจทาให้แนวข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ
กระบวนการสร้างข้อสอบไม่มมี าตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยที่เพียงพอ อาจ
ทาให้เกิดข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ
การจัดเก็บและการจัดส่งข้อสอบไม่มี
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยที่
เพียงพอ อาจทาให้เกิดข้อสอบรั่วไหล
ก่อนสอบ
กาหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่แอบแฝง
กาหนดเนื้องานที่เกินความจาเป็น ทาให้
การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดจ้างได้ผู้ชนะเป็นบริษัทภายนอกที่มี
กระบวนการผลิตและสร้างข้อสอบที่มี
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยไม่
เพียงพอ จึงอาจทาให้แนวข้อสอบรั่วไหล
ก่อนสอบ

กรรมการดาเนินการสอบไม่ได้ศึกษา
ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทาให้ขาดความรอบคอบในการป้องกัน
การทุจริต

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
สถานที่สอบ (สนามสอบ)

ผู้คุมสอบ

ผู้สมัครสอบ
กระบวนการหลังการสอบ
๒.๕ การตรวจและจัดทาคะแนน
เฉลยคาตอบ

ผู้ตรวจข้อสอบ

การบันทึกผล และประมวลผลสอบ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
การจัดห้องสอบ ที่นั่งสอบ ไม่ได้
มาตรฐาน อาจทาให้เกิดการทุจริตในการ
ทาสอบได้ง่าย
ขาดความรอบคอบในการป้องกันการ
ทุจริต การตรวจนับจานวน
กระดาษคาตอบ
ทุจริตในการทาข้อสอบ

แนวทางเฉลยคาตอบไม่ครอบคลุม คาตอบอาจมีหลายวิธีคิดซึ่งกรรมการ
วิธีคิดทั้งหมด กรรมการสร้าง
สร้างข้อสอบอาจเฉลยไม่ครอบคลุม
ข้อสอบอาจต้องใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบ
อาจไม่ชัดเจนเพียงพอ ทาให้ผู้ตรวจ
แต่ละท่านต้องใช้ดุลยพินิจ อาจให้
คะแนนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค

๒.๖ การประกาศผลสอบข้อเขียน
เกณฑ์การคัดเลือก
การจัดทาประกาศ

การใช้เกณฑ์แบบอิงกลุ่ม ผลสอบอาจ
เอื้อประโยชน์แก่ผู้สอบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจเอื้อ
ประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
๒.๗ การขอดูกระดาษคาตอบ และ
การอุทธรณ์ รอบคะแนนสอบ
ข้อเขียน
การขอดูกระดาษคาตอบ
การอุทธรณ์ รอบคะแนนสอบข้อเขียน
๒.๘ การดาเนินการสอบสัมภาษณ์
การจัดทาเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

การแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์

การบริหารการจัดสอบสัมภาษณ์

การบันทึกผลการสอบ จัดทาคะแนน

๒.๙ การประกาศผลการคัดเลือก
การจัดทาประกาศ
๓ การดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่
เป็นศูนย์
การจัดส่งเงินทุนการศึกษา

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor

ผู้เข้าสอบไม่ศกึ ษาหลักเกณฑ์ทาให้ไม่ได้
ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
เกณฑ์ที่กาหนดอาจทาให้เกิดข้อ
ได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เข้าสอบที่มี
ประสบการณ์ต่างกัน
กรรมการบางคนอาจมีความคุ้นเคย หรือ
เกี่ยวข้องกับผู้สอบ อาจเกิดการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้สอบบางรายได้
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ผู้เข้าสอบบางคนอาจมีความคุ้นเคยกับ
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส เจ้าหน้าที่ของศูนย์สอบ ทาให้ข้อมูลการ
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ สอบสัมภาษณ์รั่วไหลได้
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค
ระบุข้อความไม่รัดกุม ทาให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน

มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การรายงานผลการดาเนินงาน จานวน
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส ผู้รับทุนไม่เป็นปัจจุบัน อาจทาให้มีการส่ง
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ เงินเกินสิทธิ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค
การส่ ง เงิ น ทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ ศู น ย์ ไ ป
บริ ห ารจัด การเอง ตามจ านวนผู้ รั บ ทุ น
อาจท าให้ น าเงิ น ส่ ว นเกิ น ไปใช้ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์อื่นได้
การจัดส่งงบดาเนินการ งบพัฒนาผู้รับ มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การจั ด โครงการที่ แ อบแฝง หรื อ ที่ เ กิ น
ทุน งบสาหรับอาจารย์นิเทศก์และครูพี่ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส ความจาเป็น อาจมีการเบิกค่าใช้จ่ายสูง
เลี้ยง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ เกิ น จริ ง ไม่ โ ปร่ ง ใส หรื อ มี ก ารใช้
ครู
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ งบประมาณผิดประเภท
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค
๔ การบริหารสัญญา
๔.๑ การติดตามให้เป็นไปตามสัญญา
ติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุน
ระบบการติ ด ตามผลการเรี ย นไม่ เ ป็ น
ปัจจุบัน ทาให้ผู้รับทุนบางรายที่มีผลการ
เรีย นไม่ เป็น ไปตามเกณฑ์ ไม่ ได้รั บการ
พิจารณาจากศูนย์/คณะอนุกรรมการฯ
ตามระยะเวลาที่ควรจะเป็น
ติดตามสถานะของผู้รับทุน
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
การลาออก โอนย้าย เปลี่ยนแปลง
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส
สถานศึกษา/คณะ/สาขาวิชา
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์ ห รื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค
การบรรจุเข้าทางานชดใช้ทุน
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส ดาเนินงานของหน่วยบรรจุ เช่น
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ เจ้าหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รับทุน ทา
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ ให้เลือกโรงเรียนบรรจุได้
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ติดตามการทางานชดใช้ทุน

๔.๒ การติดตามกรณีผิดสัญญา
การคานวณเงินชดใช้เงินทุน

การติดตามการชดใช้เงินทุน

๕ การบริหารโครงการ
การจัดประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
การจัดสรรอัตรา/หน่วยงาน
พิจารณาเป็นรายบุคคล ไม่ได้
กาหนดอัตรา/หน่วยงานที่รับบรรจุ
เข้าปฏิบัติงาน ทาให้มีการเลือก
หน่วยงานที่บรรจุได้
การติดตามไม่เป็นปัจจุบัน อาจมีผู้รับทุน
บางรายเปลี่ยนแปลงหน่วยงานโดยไม่ได้
รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ
ใช้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังมา
ใช้เทียบเคียงโดยอนุโลม
ซึ่งข้อกาหนดขั้นตอนบางส่วน
ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
ทาให้การปฏิบัติงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน และต้องใช้
ดุลพินิจในการดาเนินการ
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส
ใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง
อุปสรรค

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และอาจ
คานวณเงินผิด

การนาเสนอเรื่องเข้าประชุม
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องใช้
เวลานาน เนื่องจากไม่สามารถนัด
ประชุมได้อย่างต่อเนื่อง/ทุกเดือน
ทาให้ระยะเวลาการอนุมัติใช้
เวลานาน

คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ
มีการประชุมที่เกินความจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม

ผู้รับทุนไม่ชดใช้ทุน/ชดใช้เงินทุนไม่
ต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
จนกระทั่งไม่สามารถติดตามได้ตาม
กาหนดระยะเวลาอายุความ

Known Factor
Unknown Factor

ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูว้ ่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะ
เกิดซ้า หรือมีประวัติ มีตานานอยู่แล้ว
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

นาข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ
จราจร






ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้าม
หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ
อย่างสม่าเสมอ
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
๑ การคัดเลือกหน่วยงานที่ร่วมดาเนินการเป็นศูนย์
- เกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนดไว้หน่วยงานต้องมีความพร้อมในหลายด้าน อาจทา
ให้เข้าใจว่าเป็นการเลือกเจาะจงหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
๒ การคัดเลือกผู้รับทุน
๒.๑ การรับสมัคร
การกาหนดนโยบายคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายคัดเลือกผู้รับทุน ทาให้ต้องมีการทบทวนเกณฑ์บาง
หัวข้อ ซึ่งอาจให้การปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ไม่
เป็นไปแนวทางเดียวกัน

เขียว เหลือง ส้ม แดง
/

/

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว เหลือง
การจัดทาประกาศรับสมัครสอบ การกาหนดคุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัครสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน
หรือการสร้างอุปสรรค
การตรวจสอบเอกสารสมัครสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค
การอนุมัติใบสมัครสอบ เพื่อประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค
๒.๒ การออกข้อสอบ
การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสร้างข้อสอบ
- เนื้อหาวิชาเฉพาะ ทาให้มีกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายคนได้รับ
/
การคัดเลือกเป็นประจา
- กรรมการอาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร เช่น เป็นญาติ ศิษย์อาจารย์
จึงอาจทาให้แนวข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ
การผลิตและการสร้างข้อสอบ
- กระบวนการสร้างข้อสอบไม่มีมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัยที่เพียงพอ อาจ
/
ทาให้เกิดข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ
- การจัดเก็บและการจัดส่งข้อสอบไม่มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยที่เพียงพอ
อาจทาให้เกิดข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ
๒.๓ การจ้างพิมพ์ข้อสอบ
- กาหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่แอบแฝง กาหนดเนื้องานที่เกินความจาเป็น ทาให้การ
/
ใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- จัดจ้างได้ผู้ชนะเป็นบริษัทภายนอกที่มีกระบวนการผลิตและสร้างข้อสอบที่มี
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยไม่เพียงพอ จึงอาจทาให้แนวข้อสอบรั่วไหลก่อน
สอบ
๒.๔ การดาเนินการสอบข้อเขียน
การบริหารจัดการสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ

ส้ม แดง
/

/

/

/

/

/

/

ที่

๒.๕

๒.๖

๒.๗
๒.๘

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างอุปสรรค
- กรรมการดาเนินการสอบไม่ได้ศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ละเลย ทาให้
ขาดความรอบคอบในการป้องกันการทุจริต
สถานที่สอบ (สนามสอบ)
การจัดห้องสอบ ที่นั่งสอบ ไม่ได้มาตรฐาน อาจทาให้เกิดการทุจริตในการสอบได้
ผู้คุมสอบ
ผู้คุมสอบขาดความรอบคอบในการตรวจนับจานวนกระดาษคาตอบ อาจทาให้เกิด
การทุจริตในการสอบได้
ผู้สมัครสอบ ทุจริตในการทาสอบ
การตรวจและจัดทาคะแนน
เฉลยคาตอบ
- แนวทางเฉลยคาตอบไม่ครอบคลุม กรณีที่มีหลายวิธีคิดกรรมการสร้างข้อสอบ
อาจต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้คะแนน
ผู้ตรวจข้อสอบ
- เกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบ อาจไม่ชัดเจนเพียงพอ ทาให้ผู้ตรวจอาจต้อง
ใช้ดุลยพินิจ ทาให้อาจให้คะแนนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การบันทึกผล และประมวลผลสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค
การประกาศผลสอบข้อเขียน
เกณฑ์การคัดเลือก
การใช้เกณฑ์แบบอิงกลุ่ม ผลสอบอาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้สอบกลุ่มใดกลุม่ หนึ่งได้
การจัดทาประกาศ
ระบุข้อความไม่รัดกุม ทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน หากมีประเด็นต้องตัด
สิทธิ์ อาจเกิดข้อร้องเรียนได้
การขอดูกระดาษคาตอบ และการอุทธรณ์ รอบคะแนนสอบข้อเขียน
- ผู้เข้าสอบไม่ศึกษาหลักเกณฑ์ ทาให้ไม่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
การดาเนินการสอบสัมภาษณ์
การจัดทาเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ที่กาหนดอาจทาให้เกิดข้อได้เปรียบ
เสียเปรียบกับผู้เข้าสอบที่มีประสบการณ์ต่างกัน

เขียว เหลือง ส้ม แดง
/

/
/
/

/

/

/

/
/

/
/

ที่

๒.๙

๓

๔
๔.๑

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว เหลือง
การแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์
- กรรมการบางคนอาจมีความคุ้นเคย หรือเกี่ยวข้องกับผู้สอบ อาจเกิดการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้สอบบางรายได้
การบริหารการจัดสอบสัมภาษณ์
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
/
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน
หรือการสร้างอุปสรรค
การบันทึกผลการสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค
การประกาศผลการคัดเลือก
การจัดทาประกาศ
ระบุข้อความไม่รัดกุม ทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
/
การดาเนินงานร่วมศูนย์มหาวิทยาลัย
การจัดส่งเงินทุนการศึกษา
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
/
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค
- การส่งเงินทุนการศึกษาให้แก่ศูนย์ไปบริหารจัดการเอง ตามจานวนผู้รับทุน อาจ
ทาให้นาเงินส่วนเกินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
การจัดส่งงบดาเนินการ งบพัฒนาผู้รับทุน งบสาหรับอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
/
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค
- การจัดโครงการที่แอบแฝง หรือที่เกินความจาเป็น อาจมีการเบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน
/
จริง ไม่โปร่งใส หรือมีการใช้งบประมาณผิดประเภท
การบริหารสัญญา
การติดตามให้เป็นไปตามสัญญา
ติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุน
-ระบบการติดตามผลการเรียนไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้ผู้รับทุนบางรายที่มีผลการ
เรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่ได้รับการพิจารณาจากศูนย์/คณะอนุกรรมการฯ ตาม

ส้ม แดง
/

/

/

/

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระยะเวลาที่ควรจะเป็น
ติดตามสถานะของผู้รับทุน
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค
การบรรจุเข้าทางานชดใช้ทุน
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค
- การจัดสรรอัตรา/หน่วยงาน พิจารณาเป็นรายบุคคล ไม่ได้กาหนดอัตรา/
หน่วยงานที่รับบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ทาให้มีการเลือกหน่วยงานที่บรรจุได้
ติดตามการทางานชดใช้ทุน
การติดตามไม่เป็นปัจจุบัน อาจมีผู้รับทุนบางรายเปลี่ยนแปลงหน่วยงานโดยไม่ได้
รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ
๔.๒ การติดตามกรณีผิดสัญญา
การคานวณเงินชดใช้เงินทุน
- ใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังมาใช้เทียบเคียงโดยอนุโลม
ซึ่งข้อกาหนดขั้นตอนบางส่วนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ทาให้การ
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน และต้องใช้ดุลพินิจในการดาเนินการ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค
การติดตามการชดใช้เงินทุน
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ
การสร้างอุปสรรค
- ผู้รับทุนไม่ชดใช้ทุน/ชดใช้เงินทุนไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จนกระทั่ง
ไม่สามารถติดตามได้ตามกาหนดระยะเวลาอายุความ
๕ การบริหารโครงการ
การจัดประชุมคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน
- คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่างๆ มีการประชุมที่เกินความจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
- การนาเสนอเรื่องเข้าประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องใช้เวลานาน เนื่องจาก

เขียว เหลือง ส้ม แดง

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ไม่สามารถนัดประชุมได้อย่างต่อเนื่อง/ทุกเดือน ทาให้ระยะเวลาการอนุมัติใช้
เวลานาน

เขียว เหลือง ส้ม แดง

ตารางที่ ๒ นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก
ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจาเป็นของการเฝ้า
ระวัง คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
๓.๑ ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกันไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่า
ของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านัน้
(เกณฑ์พิจารณาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ
SHOULD)
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
กิจกรรมหรือขัน้ ตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

๑ การคัดเลือกหน่วยงานที่ร่วมดาเนินการเป็นศูนย์
- เกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนดไว้หน่วยงานต้องมี
ความพร้อมในหลายด้าน อาจทาให้อาจเข้าใจว่า
เป็นการเลือกเจาะจงหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
๒ การคัดเลือกผู้รับทุน
๒.๑ การรับสมัคร
การกาหนดนโยบายคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายคัดเลือกผู้รับทุน ทาให้
ต้องมีการทบทวนเกณฑ์บางหัวข้อ ซึ่งอาจให้การ
ปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์ที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ไม่เป็นไปแนวทางเดียวกัน
การจัดทาประกาศรับสมัครสอบ การกาหนด
คุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัครสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
การตรวจสอบเอกสารสมัครสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
การอนุมัติใบสมั ครสอบ เพื่อประกาศชื่อผู้ มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑
๑
๑
๑

๒

๓

๖

๒

๒

๔

๒

๒

๔

๒

๒

๔

ที่
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๒.๒ การออกข้อสอบ
การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสร้างข้อสอบ
- เนื้อหาวิชาเฉพาะ ทาให้มีกรรมการซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลายคนได้รับการคัดเลือก
เป็นประจา
- กรรมการอาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร เช่น
เป็นญาติ ศิษย์อาจารย์
จึงอาจทาให้แนวข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ
การผลิตและการสร้างข้อสอบ
- กระบวนการสร้างข้อสอบไม่มีมาตรการคุม้ ครอง
ความปลอดภัยที่เพียงพอ อาจทาให้เกิดข้อสอบ
รั่วไหลก่อนสอบ
- การจัดเก็บและการจัดส่งข้อสอบไม่มีมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยที่เพียงพอ อาจทาให้เกิด
ข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ
๒.๓ การจ้างพิมพ์ข้อสอบ
- กาหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่แอบแฝง กาหนดเนื้อ
งานที่เกินความจาเป็น ทาให้การใช้จ่าย
งบประมาณไม่คุ้มค่าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- จัดจ้างได้ผู้ชนะเป็นบริษัทภายนอกที่มี
กระบวนการผลิตและสร้างข้อสอบที่มีมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยไม่เพียงพอ จึงอาจทาให้
แนวข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ
๒.๔ การดาเนินการสอบข้อเขียน
การบริหารจัดการสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
- กรรมการดาเนินการสอบไม่ได้ศึกษา หรือไม่

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑

๒

๑

๒

๒

๓

๖

๒

๓

๖

๒

๓

๖

๒

๒

๔

๒

๓

๖

๒

๒

๔

๒

๓

๖

ที่
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ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ละเลย ทาให้ขาดความ
รอบคอบในการป้องกันการทุจริต
สถานที่สอบ (สนามสอบ)
การจัดห้องสอบ ที่นั่งสอบ ไม่ได้มาตรฐาน อาจทา
ให้เกิดการทุจริตในการสอบได้
ผู้คุมสอบ
ผู้คุมสอบขาดความรอบคอบในการตรวจนับจานวน
กระดาษคาตอบ อาจทาให้เกิดการทุจริตในการ
สอบได้
ผู้สมัครสอบ ทุจริตในการทาสอบ
๒.๕ การตรวจและจัดทาคะแนน
เฉลยคาตอบ
- แนวทางเฉลยคาตอบไม่ครอบคลุม วิธีคิดทั้งหมด
กรรมการสร้างข้อสอบอาจต้องใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาให้คะแนน
ผู้ตรวจข้อสอบ
- เกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบ อาจไม่
ชัดเจนเพียงพอ ทาให้ผู้ตรวจอาจต้องใช้ดุลยพินิจ
ทาให้อาจให้คะแนนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การบันทึกผล และประมวลผลสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
๒.๖ การประกาศผลสอบข้อเขียน
เกณฑ์การคัดเลือก
การใช้เกณฑ์แบบอิงกลุ่ม ผลสอบอาจเอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้สอบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
การจัดทาประกาศ
ระบุข้อความไม่รัดกุม ทาให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน หากมีประเด็นต้องตัดสิทธิ์ อาจเกิด

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑

๑

๒

๒

๑

๓

๓

๓

๓

๙

๒

๓

๖

๒

๓

๖

๒

๓

๖

๑

๑

๑

๑

๒

๒

ที่

๒.๗

๒.๘

๒.๙

๓

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ข้อร้องเรียนได้
การขอดูกระดาษคาตอบ และการอุทธรณ์ รอบ
คะแนนสอบข้อเขียน
- ผู้เข้าสอบไม่ทราบหลักเกณฑ์ทาให้ไม่ได้
ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
การดาเนินการสอบสัมภาษณ์
การจัดทาเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ที่กาหนด
อาจทาให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เข้าสอบที่
มีประสบการณ์ต่างกัน
การแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์
- กรรมการบางคนอาจมีความคุ้นเคย หรือ
เกี่ยวข้องกับผู้สอบ อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่
ผู้สอบบางรายได้
การบริหารการจัดสอบสัมภาษณ์
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
การบันทึกผลการสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
การประกาศผลการคัดเลือก
การจัดทาประกาศ
ระบุข้อความไม่รัดกุม ทาให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน
การดาเนินงานร่วมศูนย์มหาวิทยาลัย
การจัดส่งเงินทุนการศึกษา
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑

๒

๒

๔

๑

๑

๑

๑

๒

๒

๑

๒

๑

๒

๓

๖

๑

๒

๒

๒

๒

๔

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
- การส่งเงินทุนการศึกษาให้แก่ศูนย์ไปบริหาร
จัดการเอง ตามจานวนผู้รับทุน อาจทาให้นาเงิน
ส่วนเกินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
การจัดส่งงบดาเนินการ งบพัฒนาผู้รับทุน งบ
สาหรับอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
- การจัดโครงการที่แอบแฝง หรือที่เกินความ
จาเป็น อาจมีการเบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง ไม่
โปร่งใส หรือมีการใช้งบประมาณผิดประเภท
๔ การบริหารสัญญา
๔.๑ การติดตามให้เป็นไปตามสัญญา
ติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุน
-ระบบการติดตามผลการเรียนไม่เป็นปัจจุบัน ทา
ให้ผู้รับทุนบางรายที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ไม่ได้รับการพิจารณาจากศูนย์/คณะอนุ
กรรมการฯ ตามระยะเวลาที่ควรจะเป็น
ติดตามสถานะของผู้รับทุน
มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
การบรรจุเข้าทางานชดใช้ทุน
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑
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๒

๒
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
- การจัดสรรอัตรา/หน่วยงาน พิจารณาเป็น
รายบุคคล ไม่ได้กาหนดอัตรา/หน่วยงานที่รับบรรจุ
เข้าปฏิบัติงานทาให้มีการเลือกหน่วยงานที่บรรจุได้
ติดตามการทางานชดใช้ทุน
การติดตามไม่เป็นปัจจุบัน อาจมีผู้รับทุนบางราย
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการฯ
๔.๒ การติดตามกรณีผิดสัญญา
การคานวณเงินชดใช้เงินทุน
- ใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังมาใช้
เทียบเคียงโดยอนุโลมซึ่งข้อกาหนดขั้นตอน
บางส่วนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ทาให้
การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน และ
ต้องใช้ดุลพินิจในการดาเนินการ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
การติดตามการชดใช้เงินทุน
-มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
-ผู้รับทุนไม่ชดใช้ทุน/ชดใช้เงินทุนไม่ต่อเนื่อง ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จนกระทั่ง ไม่สามารถ
ติดตามได้ตามกาหนดระยะเวลาอายุความ
๕ การบริหารโครงการ
การจัดประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑
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๓

๒
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
- คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่างๆ มีการ
ประชุมที่เกินความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิก
ค่าเบี้ยประชุม
- การนาเสนอเรื่องเข้าประชุมคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องใช้เวลานาน เนื่องจากไม่สามารถนัด
ประชุมได้อย่างต่อเนื่อง/ทุกเดือน ทาให้ระยะเวลา
การอนุมัติใช้เวลานาน

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น X รุนแรง
๓ ๒ ๑
๓ ๒ ๑
๒
๒
๔

๒

๒

๔

ตารางที่ ๓ นาข้อมูลที่มสี ถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่า
ความเสี่ยงรวม (ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งทีเ่ กิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รบั มอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การรับสมัคร
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายคัดเลือกผู้รับทุน
ทาให้ต้องมีการทบทวนเกณฑ์บางหัวข้อ ซึ่ง
อาจให้การปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ตาม
เกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ไม่เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
การตรวจสอบเอกสารสมัครสอบ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
การออกข้อสอบ
- กระบวนการสร้างข้อสอบไม่มีมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยที่เพียงพอ อาจทาให้
เกิดข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ

- การจัดเก็บและการจัดส่งข้อสอบไม่มี
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยที่เพียงพอ
อาจทาให้เกิดข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความ ค่าความเสี่ยง ค่าความ
เสี่ยง
ระดับปาน
เสี่ยง
ระดับต่า
กลาง
ระดับสูง
/

ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจ
ในการดาเนินงาน แต่การ
ใช้ดุลพินิจยังไม่มี
หลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน

ดี

/

หลักเกณฑ์มีความชัดเจน

พอใช้

/

ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจ
ในการดาเนินงาน แต่การ
ใช้ดุลพินิจยังไม่มี
หลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน

พอใช้

/

ผู้รับผิดชอบมีความ
ตระหนักในการ
ดาเนินงานแต่ไม่มี
กาหนดกระบวนการ
ตรวจสอบที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร

พอใช้
ผู้รับผิดชอบมีความ
ตระหนักในการ
ดาเนินงานแต่ไม่มี
กาหนดกระบวนการ
ตรวจสอบที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร

/

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจ้างพิมพ์ข้อสอบ
- กาหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่แอบแฝง กาหนด
เนื้องานที่เกินความจาเป็น ทาให้การใช้จ่าย
งบประมาณไม่คุ้มค่าหรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
- จัดจ้างได้ผู้ชนะเป็นบริษัทภายนอกที่มี
กระบวนการผลิตและสร้างข้อสอบที่มี
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยไม่เพียงพอ
จึงอาจทาให้แนวข้อสอบรั่วไหลก่อนสอบ
การดาเนินการสอบข้อเขียน
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
- กรรมการดาเนินการสอบไม่ได้ศึกษา หรือไม่
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ละเลย ทาให้ขาดความ
รอบคอบในการป้องกันการทุจริต
การตรวจและจัดทาคะแนน
- แนวทางเฉลยคาตอบไม่ครอบคลุม กรณีที่มี
หลายวิธีคิดกรรมการสร้างข้อสอบอาจต้องใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาให้คะแนน
- เกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบ อาจไม่
ชัดเจนเพียงพอ ทาให้ผู้ตรวจอาจต้องใช้ดุลย
พินิจ ทาให้อาจให้คะแนนไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค

คุณภาพการ
จัดการ
ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความ ค่าความเสี่ยง ค่าความ
เสี่ยง
ระดับปาน
เสี่ยง
ระดับต่า
กลาง
ระดับสูง
/

หลักเกณฑ์ในการกาหนด
ขอบเขตของงานมีความ
ชัดเจน

ดี
หลักเกณฑ์ในการกาหนด
ขอบเขตของงานมีความ
ชัดเจน

พอใช้

/

/

ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจ
ในการดาเนินงาน แต่การ
ใช้ดุลพินิจยังไม่มี
หลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน

พอใช้

/

ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจ
ในการดาเนินงาน แต่การ
ใช้ดุลพินิจยังไม่มี
หลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน

พอใช้
ผู้รับผิดชอบมีความ
ตระหนักในการ
ดาเนินงานแต่ไม่มี
กาหนดกระบวนการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน

/

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การขอดูกระดาษค าตอบ และการอุทธรณ์
รอบคะแนนสอบข้อเขียน
- ผู้ เ ข้ า สอบไม่ ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ท าให้ ไ ม่ ไ ด้
ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
การดาเนินการสอบสัมภาษณ์
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
การดาเนินงานร่วมศูนย์มหาวิทยาลัย
การจัดส่งเงินทุนการศึกษา
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
- การส่งเงินทุนการศึกษาให้แก่ศูนย์ไปบริหาร
จัดการเอง ตามจานวนผู้รับทุน อาจทาให้นา
เงินส่วนเกินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
การจัดส่งงบดาเนินการ งบพัฒนาผู้รับทุน งบ
สาหรับอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง ในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
- การจัดโครงการที่แอบแฝง หรือที่เกินความ
จาเป็น อาจมีการเบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง ไม่
โปร่งใส หรือมีการใช้งบประมาณผิดประเภท

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความ ค่าความเสี่ยง ค่าความ
เสี่ยง
ระดับปาน
เสี่ยง
ระดับต่า
กลาง
ระดับสูง
/

มีกาหนดกระบวนการ
แต่ควรเพิ่มเติมขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ให้ประชาชน
เข้าถึงได้ง่าย

ดี

/

หลักเกณฑ์มีความชัดเจน

พอใช้

/

ผู้รับผิดชอบมีความ
ตระหนักในการ
ดาเนินงานแต่ไม่มี
กาหนดกระบวนการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน

พอใช้
ผู้รับผิดชอบมีความ
ตระหนักในการ
ดาเนินงานแต่ไม่มี
กาหนดกระบวนการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน

/

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารสัญญา
- ติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุนไม่เป็น
ปัจจุบัน ทาให้ผู้รับทุนบางรายที่มีผลการเรียน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่ได้รับการพิจารณาจาก
ศูนย์/คณะอนุกรรมการฯ ตามระยะเวลา
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
- การบรรจุเข้าทางานชดใช้ทุนจัดสรรอัตรา/
หน่วยงาน พิจารณาเป็นรายบุคคล ไม่ได้
กาหนดอัตรา/หน่วยงานที่รับบรรจุเข้า
ปฏิบัติงาน ทาให้มีการเลือกหน่วยงานที่บรรจุ
ได้
- ติดตามการทางานชดใช้ทุน ไม่เป็นปัจจุบัน
อาจมีผู้รับทุนบางรายเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ
การติดตามกรณีผิดสัญญา
การคานวณเงินชดใช้เงินทุน
- ใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังมาใช้
เทียบเคียงโดยอนุโลมซึ่งข้อกาหนดขั้นตอน
บางส่วนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
ทาให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่
ชัดเจน และต้องใช้ดุลพินิจในการดาเนินการ
- มีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความ ค่าความเสี่ยง ค่าความ
เสี่ยง
ระดับปาน
เสี่ยง
ระดับต่า
กลาง
ระดับสูง
/

มีการกาหนดให้ผู้รับทุน
รายงานในระบบด้วย
ตนเอง มาตรการการ
ติดตามผู้รับทุนไม่ชัดเจน
ทาให้ผู้เกี่ยวข้องใช้
ดุลพินิจ ติดตามงานด้วย
วิธีของตนเอง

พอใช้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่
ชัดเจนทาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ใช้ดุลพินิจ แต่ไม่มี
กาหนดกระบวนการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน

/

คุณภาพการ
จัดการ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารโครงการ
- คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่างๆ มี
การประชุมที่เกินความจาเป็นเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกค่าเบี้ยประชุม

- การนาเสนอเรื่องเข้าประชุม
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องใช้เวลานาน
เนื่องจากไม่สามารถนัดประชุมได้อย่าง
ต่อเนื่อง/ทุกเดือน ทาให้ระยะเวลาการอนุมัติ
ใช้เวลานาน

ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความ ค่าความเสี่ยง ค่าความ
เสี่ยง
ระดับปาน
เสี่ยง
ระดับต่า
กลาง
ระดับสูง
/

หลักเกณฑ์มีความชัดเจน
ผู้รับผิดชอบมีความ
ตระหนักในการ
ดาเนินงาน

พอใช้

/

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่
ชัดเจนทาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ใช้ดุลพินิจ แต่ไม่มี
กาหนดกระบวนการ
ตรวจสอบที่ชัดเจน

ตารางที่ ๔ ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทาการประเมินการควบคุม ความ
เสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทาการประเมิน (ดี/
พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหารจัดการความ
เสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
สสวท. ได้นากิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control
Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทา
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง และแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริต โดยเน้นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

ที่
๑

๒

๓

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
การรับสมัคร
๑) ทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ลดการ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายคัดเลือกผู้รับทุน
ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ทาให้ต้องมีการทบทวนเกณฑ์บางหัวข้อ ซึ่ง ๒) ชุดคาถาม-ตอบ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อาจให้การปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ตาม
เกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ไม่เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน
การขอดูกระดาษคาตอบ และการอุทธรณ์ ๑) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอดูกระดาษคาตอบ การอุทธรณ์
รอบคะแนนสอบข้อเขียน
ผลคะแนน ในช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น
- ผู้เข้าสอบไม่ทราบหลักเกณฑ์ทาให้ไม่ได้ ๒) จัดทาขั้นตอนในรูปแบบ infographic เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด
การบริหารโครงการ
- การนาเสนอเรื่องเข้าประชุม
การรวบรวมมติคณะอนุกรรมการที่เป็นหลักการ จัดทาหลักเกณฑ์
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องใช้เวลานาน พิจารณา เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
เนื่องจากไม่สามารถนัดประชุมได้อย่าง
รวบรวมแนวทางการพิจารณา เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง/ทุกเดือน ทาให้ระยะเวลาการ
อนุมัติใช้เวลานาน

