การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
กาหนดการรายงาน
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) ตารางที่ 1 – 5 ตามคู่มือแนวทาง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รอบที่ ๒ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) ตารางที่ 6
– 9 ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายละเอียดการจัดส่งข้อมูล
รอบที่ 1 ส่ ง ข้ อ มู ล แผนบริ ห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ตามตารางที่ 1 – 5 ภายในวั น ที่ 15 มี น าคม 2562
มายั ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และไฟล์ word
ส่งมาที่ e – mail : anty.corrup@gmail.com
รอบที่ 2 ส่ ง ข้ อ มู ล ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ยงการทุ จริ ต ตารางที่ 6 – 9 ภายในวั น ที่
15 กรกฎาคม 2562 มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และไฟล์ word ส่งมาที่ e – mail : anty.corrup@gmail.com

*สามารถดาวน์โ หลดคู่มื อ แนวทางการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต และแบบฟอร์ ม ตารางที่ 1 – 9
ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต http://anticor.mnre.go.th หัวข้อ “ประเมินความเสี่ยง
การทุจริต”
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ผู้รับผิดชอบ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๕๓๘
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้ศึกษา “คู่มือแนวทางประเมิน
วามเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) จัดทําโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งกําหนดกรอบตามหลักของ
การคว บคุ ม ภ ายในองค์ ก ร ( Control Environment) ตามมาตรฐ าน COSO 2013 (Committee of
Sponsoring Organization 2013) โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ความเสี่ยง
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจ
และตําแหน่งหน้าที่ และ (3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
สํานักงานพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้เลือกความเสี่ยงประเภท
“ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ”
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กระบวนการพิจารณาอนุมัติโครงการและใช้จ่ายงบประมาณ
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

1. การจัดทํารายละเอียดโครงการ (ผอ.กลุ่มกิจการและเจ้าหน้าที่)
2. การนําเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ (คณะผู้บริหาร สพภ.)
3. การพิจารณาอนุมัติโครงการ (คณะกรรมการบริหาร สพภ.)
ไม่ผ่านการพิจารณา

บ

4. การแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติมโครงการ (ถ้ามี)

ผ่านการพิจารณา

5. การจัดทําแผนใช้งบประมาณ (ผอ.กลุ่มกิจการและ จนท.)

วงเงินเกิน
500,000 บาท

6. รูปแบบการใช้จ่ายงบประมาณ (ดําเนินการเอง/จ้าง)
7. การพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณ (ผอ.สพภ. และรอง ผอ.สพภ.)

วงเงินไม่เกิน
500,000
บาท

8. การใช้จ่ายงบประมาณ (ดําเนินการเอง/จ้าง)
9. เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กําหนดไว้ (ทุกกลุ่มกิจการ)
10. การปรับแผนการใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
ภาพที่ 1 กระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
หมายเหตุ : ขั้นตอนที่ 1 – 4 เป็นกระบวนการที่อนุมัติได้ภายใต้อํานาจของคณะกรรมการบริหาร สพภ.
ขั้นตอนที่ 5 – 10 เป็นกระบวนการที่อนุมัติได้ภายใต้อํานาจของ ผอ.สพภ.
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor

1 การจัดทํารายละเอียดโครงการที่ไม่สอดคล้องกับแผน
✓
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวกับข้องกับภารกิจของ สพภ. แต่เลือก
ที่จะจัดทํารายละเอียดโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
เช่น เลือกทําโครงการในพื้นที่ที่ตนเองรู้จักบุคคลในชุมชน
หรือ เลือกศึกษาหรือวิจัยในเรื่องที่ตนเองรู้จักผู้รับจ้างหรือ
ที่ปรึกษา เป็นต้น
2 การจัดทํารายละเอียดในแผนการใช้งบประมาณในการจ้างที่
✓
ปรึกษาไม่สอดคล้องกับรายละเอียดงานตามจริง อาทิ การ
กําหนดวงเงินงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาสูงกว่าผลงาน
ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น
3 การจัดทํารายละเอียดในแผนการใช้งบประมาณในการ
✓
ดําเนินงานเองไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานจริง อาทิ การ
กําหนดกิจกรรมลงพื้นที่ต่างจังหวัดมากเกินไป หรือการ
กําหนดจํานวนเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ต่างจังหวัดมาก
เกินไป โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก
เหมาจ่าย เป็นต้น
4 การปรับแผนการใช้จ่ายเงินประมาณ ในกรณีมีเงินเหลือจ่าย
✓
ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ในการดําเนินงานของ สพภ. อาทิ การนํางบประมาณเหลือ
จ่ายไปใช้ในการกิจกรรมลงทุน เป็นต้น
คําอธิบาย : - Know Factor เป็นความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ําสูง มีประวัติอยู่แล้ว
- Unknown Factor เป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจาก
การพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด
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ตารางที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 การจัดทํารายละเอียดโครงการที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวกับข้องกับภารกิจของ
สพภ. แต่เลือกที่จะจัดทํารายละเอียดโครงการที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เลือกทําโครงการในพื้นที่ที่
ตนเองรู้จักบุคคลในชุมชน หรือ เลือกศึกษาหรือวิจัย
ในเรื่องที่ตนเองรู้จักผู้รับจ้างหรือ
ที่ปรึกษา เป็นต้น
2 การจัดทํารายละเอียดในแผนการใช้งบประมาณในการ
จ้างที่ปรึกษาไม่สอดคล้องกับรายละเอียดงานตามจริง
อาทิ การกําหนดวงเงินงบประมาณในการจ้างที่
ปรึกษาสูงกว่าผลงานที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น
3 การจัดทํารายละเอียดในแผนการใช้งบประมาณในการ
ดําเนินงานเองไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานจริง อาทิ
การกําหนดกิจกรรมลงพื้นที่ต่างจังหวัดมากเกินไป
หรือการกําหนดจํานวนเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่
ต่างจังหวัดมากเกินไป โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากเบี้ย
เลี้ยงและค่าที่พักเหมาจ่าย เป็นต้น
4 การปรับแผนการใช้จ่ายเงินประมาณ ในกรณีมีเงิน
เหลือจ่ายไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจหลักในการดําเนินงานของ สพภ. อาทิ การ
นํางบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในการกิจกรรมลงทุน
เป็นต้น

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง

✓

✓

✓

✓
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ตารางที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 การจัดทํารายละเอียดโครงการที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวกับข้องกับภารกิจ
ของ สพภ. แต่เลือกที่จะจัดทํารายละเอียด
โครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
เลือกทําโครงการในพื้นที่ที่ตนเองรู้จัก
บุคคลในชุมชน หรือ เลือกศึกษาหรือวิจัย
ในเรื่องที่ตนเองรู้จักผู้รับจ้างหรือ
ที่ปรึกษา เป็นต้น
2 การจัดทํารายละเอียดในแผนการใช้
งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาไม่
สอดคล้องกับรายละเอียดงานตามจริง
อาทิ การกําหนดวงเงินงบประมาณในการ
จ้างที่ปรึกษาสูงกว่าผลงานที่คาดว่าจะ
ได้รับ เป็นต้น
3 การจัดทํารายละเอียดในแผนการใช้
งบประมาณในการดําเนินงานเองไม่
สอดคล้องกับการดําเนินงานจริง อาทิ การ
กําหนดกิจกรรมลงพื้นที่ต่างจังหวัดมาก
เกินไป หรือการกําหนดจํานวนเจ้าหน้าที่
ในการลงพื้นที่ต่างจังหวัดมากเกินไป โดย
มุ่งหวังผลตอบแทนจากเบี้ยเลี้ยงและค่าที่
พักเหมาจ่าย เป็นต้น
4 การปรับแผนการใช้จ่ายเงินประมาณ ใน
กรณีมีเงินเหลือจ่ายไปใช้ในกิจกรรมหรือ
โครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักใน
การดําเนินงานของ สพภ. อาทิ การนํา
งบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในการกิจกรรม
ลงทุน เป็นต้น

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3
2
1 3
2
1

2

2

2

2

1

2

4

4

1

1

1

2
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คาอธิบายประกอบการพิจารณาให้คะแนนในตารางที่ 3
ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
ค่าควรเป็น 1

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึง หน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
x
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
x
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

1. การจัดทํารายละเอียดโครงการที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวกับข้อง
กับภารกิจของ สพภ. แต่เลือกที่จะ
จัดทํารายละเอียดโครงการที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เลือกทํา
โครงการในพื้นที่ที่ตนเองรู้จักบุคคลใน
ชุมชน หรือ เลือกศึกษาหรือวิจัยใน
เรื่องที่ตนเองรู้จักผู้รับจ้างหรือ
ที่ปรึกษา เป็นต้น

คุณภาพการ
จัดการ
ดี

3

x

x

x

x

x

x

x
x

ขั้นตอนที่4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

2

ตารางที่ 4
ค่าประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (ต่อ)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

2. การจัดทํารายละเอียดในแผนการใช้
งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาไม่
สอดคล้องกับรายละเอียดงานตามจริง
อาทิ การกําหนดวงเงินงบประมาณใน
การจ้างที่ปรึกษาสูงกว่าผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ เป็นต้น
3. การจัดทํารายละเอียดในแผนการใช้
งบประมาณในการดําเนินงานเองไม่
สอดคล้องกับการดําเนินงานจริง อาทิ
การกําหนดกิจกรรมลงพื้นที่
ต่างจังหวัดมากเกินไป หรือการกําหนด
จํานวนเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่
ต่างจังหวัดมากเกินไป โดยมุ่งหวัง
ผลตอบแทนจากเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก
เหมาจ่าย เป็นต้น
4. การปรับแผนการใช้จ่ายเงิน
ประมาณ ในกรณีมีเงินเหลือจ่ายไปใช้
ในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่
สอดคล้องกับภารกิจหลักในการ
ดําเนินงานของ สพภ. อาทิ การนํา
งบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในการ
กิจกรรมลงทุน เป็นต้น

คุณภาพการ
จัดการ

ค่าประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง
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คาอธิบายประกอบการพิจารณาให้คะแนนในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพการ
จัดการ

ค่าประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ดี

ต่า

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

พอใช้

ค่อนข้างต่า

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

อ่อน

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง

สูง

จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ในช่องค่า
ความเสี่ยง พบว่า สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้วิเคราะห์คุณภาพการจัดการ
ขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทําการประเมิน โดยประเมิน 4 กิจกรรมแล้ว พบว่า อยู่ในระดับ “ดี” ตามเกณฑ์
การประเมินในตารางที่ 4 เนื่องจาก สพภ. สามารถจัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง โดยไม่กระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม เนื่องจากมีการ “ควบคุมความ
เสี่ยง” และ “แผนบริหารความเสี่ยง” ที่เกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน ทําให้ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ “เกิดขึ้นได้ยาก”
อย่างไรก็ดี สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานระดับกรม สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในเชิงเฝ้าระวัง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

1. การจัดทํารายละเอียดโครงการที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวกับข้องกับภารกิจ
ของ สพภ. แต่เลือกที่จะจัดทํา
รายละเอียดโครงการที่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน เช่น เลือกทําโครงการในพื้นที่ที่
ตนเองรู้จักบุคคลในชุมชน หรือ เลือก
ศึกษาหรือวิจัยในเรื่องที่ตนเองรู้จักผู้
รับจ้างหรือที่ปรึกษา เป็นต้น

1. กําหนดให้ ผอ.กลุ่มกิจการและเจ้าหน้าที่ จัดทํารายละเอียด
โครงการ เสนอต่อ รอง ผอ.สพภ. ที่กํากับดูแลพิจารณาใน
เบื้องต้น ก่อนเสนอ ผอ.สพภ. พิจารณา

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

2. การจัดทํารายละเอียดในแผนการใช้
งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาไม่
สอดคล้องกับรายละเอียดงานตามจริง
อาทิ การกําหนดวงเงินงบประมาณใน
การจ้างที่ปรึกษาสูงกว่าผลงานที่คาดว่า
จะได้รับ เป็นต้น

1. กําหนดให้มีคณะกรรมการจัดทํา TOR งานจ้างที่ปรึกษา
จํานวนหลายราย เพื่อกําหนดรายละเอียด TOR ให้สอดคล้องกับ
การดําเนินงานของ สพภ.

2. ผอ.สพภ. จัดประชุมผู้บริหาร สพภ. โดยให้ที่ประชุม
พิจารณารายละเอียดโครงการต่าง ๆ รวมถึงความสอดคล้องกับ
แผนในระดับต่าง ๆ และให้ ผอ.กลุ่มกิจการที่ดูแลโครงการตอบ
ข้อซักถามจากที่ประชุมผู้บริหาร
3. ผอ.สพภ. นําเสนอรายละเอียดโครงการประจําปี (ทุก
โครงการ) ให้คณะกรรมการบริหาร สพภ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนดําเนินการจริง

2. กําหนดให้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง มาจาก
เจ้าหน้าที่หลายราย เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการกําหนดราคา
กลางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ TOR
3. กําหนดให้ใช้ราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโดยเทียบเคียง
จากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
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มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ปรึกษา (งานจ้าง) จํานวน 5
คน เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการของที่ปรึกษา เทียบกับ TOR
และราคากลางที่กําหนดไว้ รวมทั้งกําหนดให้คณะกรรมการ
จัดหาฯ ทุกคน ลงนามในเอกสารรับรองว่า ไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับทีปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

3. การจัดทํารายละเอียดในแผนการ
ใช้งบประมาณในการดําเนินงานเองไม่
สอดคล้องกับการดําเนินงานจริง อาทิ
การกําหนดกิจกรรมลงพื้นที่ต่างจังหวัด
มากเกินไป หรือการกําหนดจํานวน
เจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ต่างจังหวัดมาก
เกินไป โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากเบี้ย
เลี้ยงและค่าที่พักเหมาจ่าย เป็นต้น

1. กําหนดให้ ผอ.กลุ่มกิจการ เป็นผู้จัดทํารายละเอียดในการ
แผนใช้งบประมาณในการดําเนินการเอง ตามรายละเอียด
โครงการที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา เพื่อขออนุมัติใช้
จ่ายเงินงบประมาณจาก ผอ.สพภ. ก่อนดําเนินการจริง
2. กําหนดให้ รอง ผอ.สพภ. ที่กํากับดูแลกลุ่มกิจการที่
เกีย่ วข้อง เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และสามารถอนุมัติได้ใน
วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ต้องเป็นไปตามรายละเอียด
โครงการที่คณะกรรมการบริหาร สพภ. ให้ความเห็นชอบแล้ว
3. กําหนดให้การลงพื้นที่ต่างจังหวัดในกรณีประชุมหรือ
ฝึกอบรม ต้องเบิกค่าที่พักตามจ่ายจริงเท่านั้น (ไม่สามารถเบิก
ตามอัตราเหมาจ่ายได้)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

4. การปรับแผนการใช้จ่ายเงิน
1. กําหนดให้ ผอ.กลุ่มกิจการ พิจารณาเสนอขอใช้เงินเหลือ
ประมาณ ในกรณีมีเงินเหลือจ่ายไปใช้ใน จ่าย หลังจากดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้แล้วเสร็จ
กิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับ
2. การพิจารณาใช้เงินเหลือจ่าย กําหนดหลักเกณฑ์พิจารณา
ภารกิจหลักในการดําเนินงานของ สพภ. ดังนี้
อาทิ การนํางบประมาณเหลือจ่ายไปใช้
2.1 กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมที่ระบุไว้ในรายละเอียด
ในการกิจกรรมลงทุน เป็นต้น
โครงการที่คณะกรรมการบริหารแล้ว ผอ.สพภ. สามารถพิจารณา
ใช้เงินเหลือจ่ายได้ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท
2.2 กรณีขอใช้เงินเหลือจ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในโครงการที่คณะ
กรรมการบริหารให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ ผอ.สพภ. เสนอ
คณะกรรมการบริหาร สพภ. เพื่อขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายทุกครั้ง
หมายเหตุ : รอบที่ 1 รายงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
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