


 

คํานํา 
 

 คณะทํางานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตของการยาสูบแหงประเทศไทย(ศปท.) ไดจัดทําคูมือวิเคราะห

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชนทับซอนของการยาสูบแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2564 โดยวิเคราะห

ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือผลประโยชนทับซอน ตามมาตรฐาน COSO - 

ERM 2017 (Enterprise Risk Management- Integrating with Strategy and Performance) ภายใตนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Governance Risk and Compliance : 

GRC) ชวยสนับสนุนใหองคกรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได เพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององคกร สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ไดนําผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานดานทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน มากําหนดเปนมาตรการปองกันการเกิดทุจริตและผลประโยชนทับซอน

ของการยาสูบแหงประเทศไทย ซ่ึงไดพิจารณาคัดเลือกปจจัยเสี่ยง “ความไมโปรงใสและสอทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง

และใชอํานาจแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” ซ่ึงมีระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” นํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

และมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต สอดคลองยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก แนวทางท่ี 4 การยกระดับ

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ วิธีการ สรางกลไกปองกันการทุจริตในองคกร เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต แสดง

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและความมุงม่ันในการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล การดําเนินงานเชิงรุก

ในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใสและตรวจสอบได  

 การยาสูบแหงประเทศไทย ไดดําเนินงานดานการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางมาอยาง

ตอเนื่อง เขาสูปท่ี 2 ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2563 เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในการจัดซ้ือ 

จัดจางและใชอํานาจแสวงหาประโยชนโดยมิชอบโดยเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคูคาหรือ 

ผูเสนอราคาท่ีมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกัน ท้ังนี้ ผูบริหารไดใหความสําคัญและถายทอดนโยบายสูพนักงาน 

ทุกระดับ เพ่ือถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
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บทท่ี 1 
 
 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

การยาสูบแหงประเทศไทย มีความมุงม่ันในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เปนไปดวย

ความโปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลองตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and TransparencyAssessment: ITA) จึงไดกําหนดหลักเกณฑมาตรการภายใน เพ่ือปองกัน 

การทุจริต โดยดําเนินการตรวจสอบความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและผูเสนอ

ราคา เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)  

ท่ีอาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนตนกับผลประโยชนสวนรวม แสดงถึงการปฏิบัติงานดวยความ

โปรงใส เปดเผยขอมูลและเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม สรางความเชื่อม่ันใหกับผูมีสวนได 

สวนเสีย ขับเคลื่อนและพัฒนาดานการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง 

ใหดียิ่งข้ึน 

คณะทํางานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตของการยาสูบแหงประเทศไทย (ศปท.) ไดนําผลจาก

คูมือวิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชนทับซอนของการยาสูบแหงประเทศไทย ประจําปบประมาณ

2564 โดยวิเคราะหความเสี่ยงตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน COSO - ERM 2017 (Enterprise Risk Management- 

Integrating with Strategy and Performance) ภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน (Governance Risk and Compliance : GRC) เพ่ือชวยสนับสนุนใหองคกรสามารถ

พิจารณาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และกําหนดกรอบการดําเนินงานใหกับองคกรในการบริหารความไม

แนนอน  

จากคูมือวิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชนทับซอนของการยาสูบแหงประเทศไทย 

ประจําปงบประมาณ 2564 ไดพิจารณาคัดเลือกปจจัยเสี่ยง “ความไมโปรงใสและสอทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง 

และใชอํานาจแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” ซ่ึงมีระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” นํามาจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยง และมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต สอดคลองยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก แนวทางท่ี 4 

การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ วิธีการ สรางกลไกปองกันการทุจริตในองคกร เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต 

แสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและความมุงม่ันในการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล การดําเนินงาน

เชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใส และตรวจสอบได ซ่ึงไดดําเนินงานดานการสงเสริมความ

โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางอยางตอเนื่อง เขาสูปท่ี 2 ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2563 เพ่ือจัดการความเสี่ยง 

การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางและใชอํานาจแสวงหาประโยชนโดยมิชอบโดยเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางอาจเลือก

ปฏิบัติเฉพาะกับคูคาหรือผูเสนอราคาท่ีมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้ ผูบริหาร

ไดถายทอดนโยบายสูพนักงานทุกระดับ เพ่ือถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
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1.2 การบริหารความเส่ียง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ

เฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกัน โดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรูและ

ยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนใน

ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยง เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision  
 

 
 

การยาสูบแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปองกันหรือลดผลกระทบ

จากเหตุการณท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถจัดการความ

เสี่ยงท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงค รวมท้ังยังชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานสามารถบรรลุ

เปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ตองการใหการบริหารความเสี่ยงอยูในจิตสํานึกของบุคลากรทุกคน 

ใหสามารถคาดการณความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบ เพ่ือให

ความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได พรอมท้ังมีการกําหนดแผนในการจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมี

การติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปสูการเรียนรูและพัฒนา และนําไปบูรณาการกับการ

ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

 
1.3 กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
  

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้  

➢ Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมให

เกิดข้ึนซํ้าอีก 

➢ Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดสอง 

ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร  

➢ Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด  

ในสวนท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก (Known Factor)  

ท้ังท่ีรูวาทําไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางให 

การทุจริตเขามาไดอีก  

➢ Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปราม

ลวงหนาในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา 

ในอนาคต (Unknown Factor)  
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1.4 องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต  
 

องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ 

Opportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม กํากับควบคุมภายในของ

องคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา ตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการ

ทุจริต (The Fraud Triangle)  

    
 

 

1.5 ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1.5.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี

ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

1.5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

1.5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
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บทท่ี 2 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต 
 

 จากคูมือวิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ 2564 

ไดพิจารณาคัดเลือกปจจัยเสี่ยง “ความไมโปรงใสและสอทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง และใชอํานาจแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ” ซ่ึงมีระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” และตามผลการวิเคราะหขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ

ของสํานักงาน ป.ป.ท. โดยในการจัดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ควรระบุรายละเอียดในการดําเนินการในแตละ

หัวขอวามีข้ันตอนการดําเนินการอยางไรนั้น การยาสูบแหงประเทศไทยจะนําขอสังเกตมาจัดทําการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริตตอไป 

 

2.1 การระบุความเส่ียง ประเมินความเสี่ยงการทุจริตดาน   

ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 

 

ช่ือกระบวนงาน : แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.) 

ตารางระบุความเส่ียง 

 

Known Factor  ความเสี่ยงท่ีเคยเกิดหรือคาดวาจะเกิดซํ้าสูง มีประวัติอยูแลว  

Unknown Factor ความเสี่ยงท่ีไมเคยเกิดข้ึนหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณ 

ในอนาคตวามีโอกาสเกิดข้ึน 
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โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
ประเภทความเส่ียง 

Know Factor Unknow Factor 

ความไมโปรงใสและสอทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง และใช

อํานาจแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

โดยเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู

คาหรือผูเสนอราคาท่ีมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกัน 

 

√ 



2.2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

สถานะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่ํา  

  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังปฏิบัติงาน

ตามปกติ ควบคุมดูแลได  

สถานะสีสม  : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคนหลายหนวยงาน

ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกต ิ

สถานะสีแดง  : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ี

ไมรูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน 
 

ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

ความไมโปรงใสและสอทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง 

และใชอํานาจแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

   √ 

 

2.3  เมทริกสระดับความเส่ียง 

2.3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

 ระดับ 3 หมายถึง  เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 

 ระดับ 2 หมายถึง  เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตไมสูงมาก 

 ระดบั 1 หมายถึง  เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 

2.3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 ระดับ 3 หมายถึง  กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น เก่ียวของกับผลกระทบทางการเงิน 

รายไดลด รายจายเพ่ิม Financial 

 ระดับ 2 หมายถึง กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย 

Customer/User 

 ระดับ 1 หมายถึง กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน 

Internal Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth 

  

ตารางประเมินคาความเส่ียงรวม SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ 

 โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

ระดับความจําเปน 

ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

คาความเสี่ยงรวม 

จําเปน x รุนแรง 

ความไมโปรงใสและสอทุจริตใน

การจัดซ้ือจัดจาง และใชอํานาจ

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

3 2 6 
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ประสิทธิภาพการควบคมุ  

ความเสีย่งการทุจรติในปจจุบัน 

คาคะแนนประสิทธิภาพการควบคมุ 

ความเสีย่งการทุจรติในปจจุบัน 

คําอธิบาย 

ดี 3 หรือ 4 จัดการไดทันท่ีทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบ

ถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมีผลเสีย

ทางการเงิน ไมมรีายจายเพ่ิม 

พอใช 5 หรือ 6 จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได 

กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรแต

ยอมรับได มีความเขาใจ 

ออน 7 หรือ 8 หรือ 9 จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิม

เกิดจากรายจาย มผีลกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับ

มอบผลงานและยอมรับไมได ไมมคีวามเขาใจ 

 

2.4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

 โอกาส/ความเสี่ยง

การทุจริต 
คุณภาพการจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง

ระดับต่ํา 

คาความเสี่ยง

ระดบัปานกลาง 

คาความเสี่ยง

ระดับสูง 

ความไมโปรงใสและสอ

ทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง 

และใชอํานาจแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ 

พอใช (6)   √ 

 

ผลการวิเคราะหประเมินความเส่ียง  

 กระบวนงาน แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.)  เรื่อง ความไมโปรงใสและ

สอทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง และใชอํานาจแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ โดยเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางอาจเลือก

ปฏิบัติเฉพาะกับคูคาหรือผูเสนอราคาท่ีมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกัน ผลการวิเคราะห ดังนี้ 

1. มีความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก ซ่ึงเปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไมรูจัก 

ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ  

2. ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแมวาจะไมทําให

เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญ แตก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหม่ันใจวาจะสามารถลดความเสี่ยง

การทุจริตได 

ท้ังนี้ เพ่ือเปนการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและลดความเสี่ยงการทุจริต ควรจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต  
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2.5 การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง  

 

รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

ความไมโปรงใสและสอทุจริตในการจัดซื้อจดัจาง และใช

อํานาจแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ โดยเจาหนาท่ีจัดซื้อ

จัดจางอาจเลือกปฏิบัตเิฉพาะกับคูคาหรือผูเสนอราคาท่ีมี

ความสัมพันธหรือเก่ียวของกัน 

1. จัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

2. เปดเผยขอมูลรับรองความไมมีความสัมพันธหรือเก่ียวของ

กันเพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือ

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ระหวาง

เจาหนาท่ีจัดซื้อจัดจางกับคูคาหรือผูเสนอราคา 

3. กําหนดใหทุกสวนงาน จัดทําแบบประเมินการควบคุม

ตนเอง (Control Self Assessment) กระบวนการงานจัดซื้อ

จัดจางตามระเบียบพัสดุ(ท่ีอยูในอํานาจฝายอนุมัติ) และ

กําหนดใหมีการประเมินโอกาสเกิดการทุจริตทุกข้ันตอน  

4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งหัวหนาเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ีจัดซื้อ

จัดจาง 
 

 

2.6 มาตรการปองกันการทุจริต 

จากการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี

ขางตน การยาสูบแหงประเทศไทย ไดดําเนินงานดานการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางอยางตอเนื่อง 

เขาสูปท่ี 2 ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2563 เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางและใชอํานาจ

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบโดยเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคูคาหรือผูเสนอราคาท่ีมี

ความสัมพันธหรือเก่ียวของกัน ท้ังนี้ ผูบริหารไดถายทอดนโยบายสูพนักงานทุกระดับ เพ่ือถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด จึงไดจัดทํามาตรการหรือแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

2.6.1 จัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปนการปองกันความไมโปรงใส

และสอทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางและใชอํานาจแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ โดยเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางอาจ

เลือกปฏิบัติเฉพาะกับคูคาหรือผูเสนอราคาท่ีมีความสัมพันธหรือเก่ียวของกัน เปนการกําหนดหลักเกณฑ

มาตรการภายใน ตรวจสอบความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและผูเสนอราคา 

เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) แสดงถึง

การปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปดเผยขอมูล และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม สรางความ

เชื่อม่ันใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย ขับเคลื่อนและพัฒนาการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

ดานการจัดซ้ือจัดจางใหดียิ่งข้ึน 
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 2.6.2 การเปดเผยขอมูลตามมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

 ตามมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง กําหนดใหทุกสวนงานจะตองนํา 

แบบรับรองระหวางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางและผูเสนอราคา เผยแพรขอมูลลงในเว็บไซตของ

การยาสูบแหงประเทศไทย (www.thaitobacco.or.th) เพ่ือใหประชาชนบุคคลภายนอกสามารถเขาถึง

รายละเอียดในข้ันตอนการดําเนินงาน แสดงถึงความโปรงใส เปดเผยขอมูล และตรวจสอบความเก่ียวของ

ระหวางเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางและผูเสนอราคา 
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2.6.3 กําหนดใหทุกสวนงานของการยาสูบแหงประเทศไทย จัดทําแบบประเมินการควบคุมตนเอง 

(Control Self Assessment : CSA) กระบวนการงานจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ (ท่ีอยูในอํานาจฝายอนุมัติ) 

และระบุรายละเอียดในการดําเนินการในแตละหัวขอวามีข้ันตอนการดําเนินการอยางไร พรอมประเมินโอกาส

เกิดการทุจริตในทุกข้ันตอน ดังนี้ 

1. กําหนดข้ันตอนกิจกรรมการดําเนินงาน 

2. หนวยงานรับผิดชอบ 

3. การควบคุมท่ีมีอยูในกิจกรรมการทํางานและมาตรฐานท่ีตองปฏิบัติ 

4. เอกสารท่ีเก่ียวของ 

5. ผลการดําเนินงานจริงของการควบคุมท่ีมีอยู 

6. ผลการประเมินจุดควบคุม 

7. การประเมินโอกาสเกิดการทุจริต (H/M/L) 

8. ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

9. การปรับปรุงการควบคุม 

10. กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
 

การประเมินโอกาสเกิดการทุจริต  

ทุกสวนงานดําเนินการตามรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ 

ของสวนงานในการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA) ตลอดจนการติดตามรายงานผลการดําเนินงานการ

ปรับปรุงจุดออนท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน/ขอเสนอแนะท่ีได

จากการรายงานการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA) ท้ังในระดับองคกร และสวนงานยอยอยางตอเนื่อง

เพ่ือเปนการประเมินควบคุมทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน ปองกันโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง 

โดยแบงระดับโอกาสเกิดการทุจริต ดังนี้ 

H : High  คือ การปฏิบัติงานมีโอกาสเกิดการทุจริตสูง สงผลตอความเสียหายและภาพลักษณ

ขององคกร (เก่ียวของกับการเงินและผลประโยชน ไมมีระบบการตรวจสอบ) 

M : Medium คือ การปฏิบัติงานมีโอกาสเกิดการทุจริต สงผลตอความเสียหายและภาพลักษณ 

ขององคกรเพียงเล็กนอย (เก่ียวของกับการเงินและผลประโยชน มีระบบการตรวจสอบแตยังไมรัดกุมเพียงพอ) 

L : Low  คือ การปฏิบัติงานไมมีโอกาสเกิดการทุจริต (ไมเ ก่ียวของกับการเงินและ

ผลประโยชน หรือเก่ียวของกับการเงินและผลประโยชน แตมีมีระบบการตรวจสอบท่ีรัดกุมเพียงพอ) 

 ท้ังนี้ ฝายตรวจสอบภายในเปนสวนงานติดตามความเสี่ยงและสอบทาน นํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานและผลกระทบท่ีไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ รายไตรมาสเสนอผูวาการและผูบริหารหนวยงานท่ี

เก่ียวของทําใหผูบริหารไดรับรูขอมูลอยางเพียงพอเก่ียวกับสถานะของความเสี่ยงดาน Compliance Risk 
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2.6.4 แตงตั้งหัวหนาเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง  

 เพ่ือใหหัวหนาเจาหนาท่ี และเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางพัสดุของการยาสูบแหงประเทศไทย 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 13 แหงขอบังคับการยาสูบแหงประเทศไทย วาดวยการปฏิบัติงานของ 

ผูวาการและการมอบใหผูอ่ืนปฏิบัติงานแทนผูวาการ พ.ศ. 2561 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยหัวหนาเจาหนาท่ี 

และเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางพัสดุจะตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางฯ 

และมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางอยางเครงครัด 
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