การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เป็นการควบคุมภายใน เรื่อง“การสร้าง
กลไกป้องกันความเสี่ยงการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่ กนอ. เข้าตรวจโรงงาน” และเรื่อง “การสร้างกลไกการเขียน
รายงานการตรวจโรงงานที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ เท็ จ จริ ง ” โดยเป็ น งานต่ อ เนื่ อ งจากความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง “งานอนุญาตแจ้งเริ่มประกอบกิจการ” ซึ่งไม่พบการทุจริต)
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
หลักการและเหตุผล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กนอ. ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต, ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ปรากฏว่า กนอ. ไม่พบการทุจริตและยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า แต่
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสในการเกิดความเสี่ยงทุจริต ความต่อเนื่องจากความเสี่ยงการทุจริต จึงได้
กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันโอกาสเกิดความเสี่ยงทุจริต ดังนี้
1. แผนการเสริมสร้างการรับรู้ของโรงงานอุต สาหกรรมในการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนจากการ
เข้าตรวจโรงงาน :
2. แผนการป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการจัดทา TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. แผนการป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
การประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริต
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
กระบวนการ
ขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดทุจริต
R1

R2
R3

อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ โอกาสเกิดความ
เสี่ยงการทุจริต
การพิจารณาอนุมัติ การเข้าตรวจโรงงานเพื่อ
กรณีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจโรงงานคนเดียว ไม่มีผู้
อนุญาต โรงงาน
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ กลั่นกรอง อาจมีการเรียกเก็บสินบนในการเข้า
อนุญาต
ตรวจโรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทาราคากลาง
ตั้งงบประมาณ/ราคากลางสูงเกินจริง
การจัดทา TOR
กาหนดคุณสมบัติและลักษณะพัสดุล๊อค Spec
การเบิกจ่ายเงินต่างๆ การพิจารณาเอกสาร
มีการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชสาอาง ซึ่ง
ประกอบการยื่นเบิกค่า
เป็นรายการยกเว้น โดยอ้างว่าใช้การรักษา ซึ่ง
รักษาพยาบาล
ผู้ตรวจเอกสารอาจต้องใช้ดุลพินิจส่วนตัว หรือ
ต้องติดต่อสถานพยาบาลเพื่อขอเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงระดับความเสี่ยงก่อนและหลังมีมาตรการควบคุมภายใน
ที่
กระบวนการ
ค่าความเสี่ยงก่อนมี
มาตรการควบคุมภายใน

มาตรการควบคุมภายในเดิม

(ความจาเป็นเฝ้าระวัง * ความ
รุนแรงของผลกระทบ)

R1 การพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต โรงงาน

3*3

R2 การจัดซื้อจัดจ้าง

3*3

R3 การเบิกจ่ายเงินต่างๆ

2*2

ค่าความเสี่ยงหลังมีมาตรการ
ควบคุมภายใน
(ความจาเป็นเฝ้าระวัง * ความรุนแรง
ของผลกระทบ)

(1) คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการตรวจกากับโรงงานและมาตรการบังคับในนิคม
อุตสาหกรรม ซึ่งระบุให้ขั้นตอนการเข้าตรวจต้องดาเนินการดังนี้
- จาเป็นต้องมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ กองบริการธุรกิจอนุญาต
ผู้ประกอบการ สานักงานนิคมฯ ผู้ประกอบการ วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ร่วมตรวจโรงงานทุกคน ต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในบันทึกสรุปผลการ
ตรวจที่ได้สรุปประเด็นสาคัญการตรวจ เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามผล หรือ
พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไป
- มีแบบฟอร์ม “สรุปรายการตรวจโรงงาน” ที่มีรายการตรวจชัดเจน
(2) กระบวนการประเมินตนเอง (Self-Audit) ของโรงงานเพื่อเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบกับรายงานการตรวจโรงงานของเจ้าหน้าที่ กนอ.
(1) ยึดถือราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(2) ตรวจสอบเบื้องต้นโดยผู้บังคับบัญชาตามอานาจ
(1) ตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยยึดตามระเบียบข้อบังคับ
(2) มีการสอบทานการเบิกจ่ายตามลาดับชั้น
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ตารางที่ 3 ตารางมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริต
แผนงาน/มาตรการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
การเสริมสร้างการรับรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกันการทุจริตและการรับสินบนจาก - สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตและรับสินบนและช่องทาง
การเข้าตรวจโรงงาน
การร้องเรียนการทุจริตในผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิค ม
อุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม โดยเพิ่มข้อความเชิงป้องกันการ
การเข้าตรวจโรงงานของ กนอ. เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากในการเข้าตรวจโรงงานจะต้องปฏิบัติ
ทุจริตลงในส่วนท้ายของใบรับรองผลการตรวจโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการ
ตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการตรวจกากับโรงงาน และมาตรการบังคับ ในนิคมฯ อย่าง
ต้องลงนามในใบรับรองฯ ภายหลังการตรวจเสร็จสิ้น เพื่อรับทราบผลการ
เคร่งครัด ซึ่งคู่มือฯ ดังกล่าว มีความสมบูรณ์ครบถ้วนครอบคลุมสาระสาคัญของขั้นตอนต่างๆ ใน
ตรวจ ดังนี้ “การรับและให้สินบนมีความผิดทางกฎหมาย” และ “หากพบ
การเข้าตรวจโรงงานอยู่แล้ว ทั้งนี้ สามารถทาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยการสื่อสารให้
เห็นการกระทาที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งได้ที่ 02โรงงานอุตสาหกรรมที่รับการตรวจรับรู้ถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตและรับสินบนของ กนอ.
253-2561 หรือ email : contact@ieat.mail.go.th”
การป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการจัดทา TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่งตั้งคณะทางานพิจารณากลั่นกรองร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด
คุณลั กษณะเฉพาะของพัส ดุ ที่จะจั ดซื้ อจัดจ้าง (TOR) เพื่อป้องกัน การ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กนอ. จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุจริตในการจัดทา TOR
ของ กนอ. ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
- ในกรณี TOR วงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท คณะทางานฯ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
จะกาหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทา TOR สาหรับวงเงินไม่
2560 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และมาตรฐานขั้นต่าของ
เกิน 500,000 บาท
นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม กนอ. ได้
- ในกรณี TOR วงเงิ น เกิ น 500,000 บาท ต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณา
จั ด ท าแผนการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งการเกิ ด ทุ จ ริ ต ของการจั ด ท า TOR ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
กลั่นกรองโดยคณะทางานฯ ก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมแกร่งในเชิงป้องกันการทุจริต
การป้องกันความเสี่ยงการเกิดทุจริตของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
- ทบทวนแนวปฏิบัติและรายการเอกสารในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
และค่ายานอกบัญชีหลัก
ใบเสร็ จ ค่ารั ก ษาพยาบาลของสถานพยาบาล จะมีรายการที่ เบิ ก ได้ และเบิ ก ไม่ ได้ ตามระเบี ย บ
- กาหนดรายการเอกสารเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม เช่น รายการ
กระทรวงการคลัง แต่ระเบียบของ กนอ. สามารถเบิกจ่ายยารักษาโรคเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นการ
ยาที่ขอเบิกจ่ายค่ายา และหนังสือรับรองความจาเป็นในการใช้ยานอก
ป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตเบิกจ่ายรายการยกเว้น เช่น
บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น
เวชสาอาง ความงาม อาหารเสริมบางประเภท จึงกาหนด
- สื่อสารให้พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติและรายการเอกสารโดยทั่วกัน

