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เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนหรือ
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานใน
พื้นที่บ่อยครั้ง อาจทาให้การคัดเลือก
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในคู่มือ และอาจก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของสถาบันอาจนารถยนต์
ของสถาบันไปใช้นอกเวลาราชการ
หรือให้พนักงานขับรถ (พขร.) ขับรถ
ออกนอกเส้นทางขณะปฏิบัติงาน เพื่อ
ไปทาธุระหรือประโยชน์อื่นเป็นการ
ส่วนตัว

การคัดเลือกหรือสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือคู่มือที่กาหนด
1. สร้างการรับรู้/อบรมเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์
หรือแนวปฏิบัติตามคู่มือในการคัดเลือกสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย
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1. จดบันทึกเวลาเข้าออกของรถสถาบันทุกคัน
2. จัดอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้รถสถาบัน รวมถึงกฎจราจร
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
3. มีช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ หรือแจ้งปัญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของสถาบัน
4. เพิ่ม/สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ใหม่เรื่องการใช้รถสถาบัน
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ทรัพย์สินของสถาบันที่ชัดเจน
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ทรัพย์สินของสถาบัน
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1. หลักการและเหตุผล
สานั กงาน ป.ป.ช. ได้ให้ ความส าคัญในการพัฒ นาเกณฑ์การประเมินให้ เกิด การสนับสนุนต่อการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและ แนวการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดัง กล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสารวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นามาใช้ในการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความ
ต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่น ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมี
เนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต
ทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด
ซึ่งตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ 2 ประเด็น คือ
(1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน ความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกั นการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่
จะป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
ความเสี่ ยงของการด าเนิ นงานที่ อาจก่ อให้ เกิ ดการทุ จริ ต หรื อการขั ดกั น ระหว่ างผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
- การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้อง เป็นข้อมูลภายในปี
ที่ประเมิน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเป็นกลไกของ
ฝ่ายบริหาร มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลบาลโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ สานักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทาคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี
มาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบิหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ประเมินความเสียงการทุจริต

3

2. กรอบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมา
ตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง
คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทารายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report
– Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทางด้านการกากับติดตาม
Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุม
ภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี
2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่กาหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจน
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการกากับ ดูแลกิจการ ดั งนั้น การควบคุม
ภายในจึงถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนอง ต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวัง
และตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ
สาหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 – กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได
หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได
องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
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โดยเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเป็นหลัก กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ ดังนี้
- Corrective : แกไขปัญหาที่เคยรับรูว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แลว ทาอย่างไรจะไมให้ เกิดขึ้นซ้าอีก
- Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบ ตองสอดส่องตั้งแต่
แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแส
นั้นแกผู้บริหาร
- Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสูการสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิด ในส่วนที่พฤติกรรม
ที่เคยรับรูว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายไดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor)
ทั้งที่รูว่าทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่
ไมเปิดช่องว่างให้การทุจริต เข้ามาไดอีก
- Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ลวงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไมคุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัย ความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณ
การล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

3. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่อาจเกิด การทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
2) เพื่อกาหนดแนวทางในการป้องกัน ควบคุม หรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อการบริหารราชการแก่ผู้รับบริการ ผู้มส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

4. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

5. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ได้กาหนด
ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การน าข้ อมู ล ที่ ไดจากขั้ นเตรี ยมการในส่ วนรายละเอี ยดขั้ นตอน แนวทางหรื อเกณฑ์ การ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น
ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้การระบุความเสี่ยง อธิบาย
รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน ต
องค านึ งถึ งความเสี่ ย งในภาพรวมของการด าเนิ นงานเรื่ องที่ จะท าการประเมิ นด้ ว ย เนื่ องจากใน
กระบวนงาน การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่า แต่อาจพบว่ามีความ
เสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดาเนินงานที่ไมไดอยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไมตองคานึงว่าหน่วยงานจะมี
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มาตรการป้องกันหรือแกไข ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แลว นาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภท
ของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor
Known Factor
Unknown Factor

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายไดว่ามี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้า หรือมีประวัติ มีตานานอยูแลว
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ม าจากการพยากรณ ประมาณการล่ ว งหน้ า ในอนาคต
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหนา ตีตนไปก่อนไขเสมอ)

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานความเสี่ยง
น าข้อมูล จากขั้น ตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ เพื่อแสดงสถานะความเสี่ ยงการทุจริต ของแต่ ล ะ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความ
เสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไมมีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม
รูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมาก
ที่เป็นสีส้ม และสีแดงจากขั้นตอนที่ 2 มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวมซึ่งไดจากระดับความจาเป็นของ
การเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 – 3 x ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน คา 1 - 3 โดยมี
เกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการ
ปองกันไมดาเนินการไมได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น (เกณฑ์พิจารณาระดับความจาเป็นของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนไดสวนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายไดลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
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- กิ จ กรรมหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ผลกระทบต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร กลุ่ ม เป้ า หมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้ นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อ กระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู องค์ความรู Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น X รุนแรง) จากขั้นตอนที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุมการทุจริต
ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คณ
ุ ภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการไดโดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไมได หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเข้าใจ
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
เลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control
Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางมาทา
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล
การป้องกันหรือแกไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง การทุจริตต่อไปออกเป็น 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง
 สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไมตองทากิจกรรมเพิ่ม
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณี ที่อยู่ ในข่ ายความเสี่ ยง แต่แก้ไขไดทันท่ วงที ตามมาตรการ/
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใช้ไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > 3
ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
นาผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากขั้นตอนที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ
ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ ยงการทุ จริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแกไขไมได จะต้องมีกิจกรรมหรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้
7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
7.3 ยังไมเกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
เป็นการจัดทารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามี ผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง
ความเสี่ยงระดับต่า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
มาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เป็ น การจั ดทาแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ ยงการทุจริต หรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลา
ของการรายงานผล อยู่กับหน่วย เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส

6. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สวพส.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : Fraud Risk - Assessments) เป็นการวิเคราะห์ระดับ
โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ดาเนินการ
วิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุตัวเลข หรือ
จานวนเงินที่ชัดเจนได้
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : Fraud Risk - Assessments) ที่ได้จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงการทุจริต สามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับ
ความสาคัญของความเสี่ยงการทุจริตได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
1. การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
1.1 การคัดเลือก/สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือคูม่ ือที่กาหนด
2. การใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
2.1 การใช้รถราชการออกนอกเส้นทาง/นอกเวลาราชการ
2.2 การนาทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับที่ 2 (สูง 6 คะแนน)
ลาดับที่ 1 (สูง 9 คะแนน)
ลาดับที่ 2 (สูง 6 คะแนน)

จากตารางข้างต้น ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงการ
ทุจริต สวพส. ได้กาหนดมาตรการวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1) การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
จากวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ระดับ สูง ซึ่งจะต้องมีมาตรการ/แนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง ผู้บริหารจึงได้มีนโยบายการบริหารงานตามแนวธรรมาภิบาลซึ่งได้กาหนด และประกาศนโยบาย
กากับดูแลกิจกรรมการที่ดีและแนวทางปฏิบัติ และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจึงมีความมุ่งมั่นใน
การป้องกันและแก้ไขปั ญหา โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หาก พบว่าเจ้าหน้าที่สถาบันมีการ
ส่งเสริมเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีศูนย์รับเรื่อง
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ร้องเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมีช่องทางการร้องเรียนจานวน 6 ช่องทาง
ได้แก่
1. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ณ ที่ทาการสถาบัน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และโครงการพัฒนาพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง
2. ยื่นหนังสือร้องเรียน หรือแจ้งด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ณ ที่ทาการ
สถาบัน
3. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่
65 หมู่ 1 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
4. แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 053 – 328496-8 ต่อ 1109 ในวันและเวลาราชการ
5. โทรศัพท์สายตรงผู้อานวยการสถาบัน หมายเลข 053 – 328496-8 ต่อ 1203 ในวันและเวลา
ราชการ
6. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ email : feedback@hrdi.or.th
7. ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
www.hrdi.or.th/PublicService/formComplainant
นอกจากนั้ นยั งมีการสร้างการรับรู้ห รืออบรมเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับคู่มือหรือหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการนิเทศติดตามงานปีละ 2 ครั้ง โดยคณะ
นิเทศติดตามการดาเนินงานสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและตัวแทนแต่ละสานัก

การปฐมนิเทศบุคลากรนาหลักการ
ทางานโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่
สูง
https://www.hrdi.or.th/Activities/d
etail/258

คู่มือการปฏิบัติงานในพื้นที่
https://www.hrdi.or.th/public/f
iles/operations/Handbooks/Ext
RPManual.pdf

ติดตามและให้คาแนะนาใน
การปฏิบัติงาน
https://www.hrdi.or.th/Acti
vities/detail/255

2) การใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
จากวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง ซึ่งจะต้องมีมาตรการ/แนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งสถาบันได้จัดทาแนวทางในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
(1) การใช้รถราชการออกนอกเส้นทาง/นอกเวลาราชการ ได้แก่ การจดบันทึกเวลาเข้า-ออกของ
รถยนต์สถาบัน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่ประจาจุดโรงจอดรถ บันทึกเป็น
ประจาทุกวัน และจัดให้มีช่องทางให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน สามารถส่งได้ที่กลุ่มงานอาคาร
ประเมินความเสียงการทุจริต
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สถานที่ ไ ด้ ต ลอดเวลาทุ ก ช่ อ งทางการสื่ อ สาร เช่ า โทรศั พ ท์ Line
facebook
Inbox
ฯลฯ
(www.hrdi.or.th/PublicService/formComplainant) รวมทั้งมีการจัดอบรมหรือสร้างการรับรู้ให้กับ พขร.
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้รถราชการ รวมถึงกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่
(2) การนาทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ การจัดทาขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการ
ควบคุมพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และเอกสารยืม-คืนที่ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทาคลิปวีดีโอขั้นตอนการจัดการพัสดุและการยืมคืนพัสดุเพื่อสร้างการ
รับรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของสถาบัน ทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถาบัน เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์สถาบัน (https://www.hrdi.or.th/Operations/Handbooks)
1) ขั้นตอนการและแนวปฏิบัติในการควบคุมพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2) คลิปวีดีโอขั้นตอนการจัดการพัสดุและการยืมคืนพัสดุ https://youtu.be/YRGrEYtGrEk
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แนวคิดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เกณฑ์ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ระดับ
3
2
1

ระดับความจาเป็นของ
คาอธิบาย
การเฝ้าระวัง
มาก
เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักและมีความจาเป็นสูงในการเฝ้าระวัง
ปานกลาง
เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักและมีความจาเป็นปานกลางในการเฝ้า
ระวัง
น้อย
เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองและมีความจาเป็นน้อยในการเฝ้าระวัง

 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
ระดับ
3
2
1

ผลกระทบ
มาก
ปานกลาง
น้อย

คาอธิบาย
ผลกระทบต่อการเงินและรายได้ของผู้ใช้บริการและกลุ่มเป้าหมาย
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและกลุ่มเป้าหมาย
ผลกระทบต่อภายในสถาบัน

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
3
2
1

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
6-9 คะแนน
3-4 คะแนน
1-2 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงx ความรุนแรงของผลกระทบ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 3 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน (4 Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
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ระดับความเสี่ยง
ต่า (Low) 1–2 คะแนน
ปานกลาง (Medium) 3–4 คะแนน
เสี่ยงสูง (High) 6-9 คะแนน

คะแนนระดับความเสี่ยง
ต่า (Low) 1–2 คะแนน
ปานกลาง (Medium) 3–4 คะแนน
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 6-9 คะแนน

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีเขียว
สีเหลือง
สีแดง

ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
3
2
1

3
2
1
1

6
4
2
2

9
6
3
3

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

สวพส. กาหนดขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต จานวน 2 ด้าน (3 ประเด็น) ได้แก่
1. การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
1.1 การคัดเลือก/สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือคู่มือที่กาหนด
2. การใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
2.1 การใช้รถราชการออกนอกเส้นทาง/นอกเวลาราชการ
2.2 การนาทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ด้าน

ปัจจัยเสี่ยงด้านทุจริต

1. การใช้อานาจและ
ตาแหน่งหน้าที่

1.1) การคัดเลือก/สนับสนุน
เกษตรกรกลุ่ ม เป้ า หมายไม่
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ห รื อ
คู่มือที่กาหนด

2. การใช้จ่าย
ประมาณและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

2.1 การใช้ ร ถราชการออก
น อ ก เ ส้ น ท า ง / น อ ก เ ว ล า
ราชการ
2.2 การน าทรั พ ย์ สิ น ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วัตถุประสงค์
ระดับ
ลาดับ
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ
2
3
6
(3)
ประโยชน์ของประชาชน โดย
(H)
ค านึ งถึ ง หลั ก การที่ ส าคั ญ 4
ประการ คือ 1)หลักชอบด้วย
กฎหมาย 2)หลั ก สุ จ ริ ต 3)
หลักไม่เลือกปฏิบัติ 4) หลัก
พอเหมาะสมพอดี
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การ
3
3
9
(3)
ทรัพยากรภาครัฐเป็นไปอย่าง
(H)
มีประสิทธิภาพ และบุคลากร
ใ ช้ ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
2
3
6
(3)
ความสามารถ ปฏิบัติงานตาม
(H)
หลักธรรมภิบาลเพื่อบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

ประเมินความเสียงการทุจริต

12
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
1. การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
1.1 การคัดเลือก/สนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือคูม่ ือที่กาหนด
2. การใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
2.1 การใช้รถราชการออกนอกเส้นทาง/นอกเวลาราชการ
2.2 การนาทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับที่ 2 (สูง 6 คะแนน)
ลาดับที่ 1 (สูง 9 คะแนน)
ลาดับที่ 2 (สูง 6 คะแนน)

จากตารางข้างต้น ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงการ
ทุจริต สวพส. ได้กาหนดมาตรการวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1) การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
จากวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
โดยสถาบันได้มีแนวทางเพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ระยะเวลา
การทุจริต
ดาเนินการ
1. การคั ด เลื อ ก/สนั บ สนุ น 1. สร้ า งการรั บ รู้ ห รื อ อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ใ หม่ ก.พ. 63
เกษตรกรกลุ่ ม เป้ า หมายไม่ เกี่ยวกับคู่มือหรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ห รื อ 2. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หาก มี.ค. – เม.ย. 63
คู่มือที่กาหนด
พบว่าเจ้าหน้าที่สถาบันมีการส่งเสริมเกษตรกร
หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. มี ก ารนิ เ ทศติ ด ตามงานโดยคณะนิ เทศและ ก.ค. - ก.ย. 63
ติดตามการดาเนินงานของสถาบัน

ผู้รับผิดชอบ
สานักพัฒนา
คณะทางาน ITA

ผู้บริหารและ
คณะทางานจาก
แต่ละสานัก

2) การใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
จากวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง ซึ่งจะต้องมีมาตรการ/แนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งสถาบันได้จัดทาแนวทางในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
การทุจริต
1. การใช้ ร ถราชการออก 1. จดบันทึกเวลาเข้า-ออกของรถราชการ
นอกเ ส้ นทา ง/ นอกเ วล า 2. จัดอบรมหรือสร้างการรับรู้ให้กับ พขร. และ
ราชการ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้รถราชการ รวมถึงกฎ
จราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา
อุ ป สรรค/ข้ อ เสนอแนะ เกี่ ย วกั บ การใช้ ร ถ
สถาบัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.- ก.ย.
ไตรมาส 4 ของ
ทุกปี
ต.ค.- ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานอาคาร
และสถานที่
คณะทางาน ITA
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ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ระยะเวลา
การทุจริต
ดาเนินการ
2. การนาทรัพย์สินไปใช้เพื่อ 1.จัดทามาตรการการควบคุมครุภัณฑ์และแนว มี.ค. - เม.ย. 63
ประโยชน์ส่วนตัว
ทางการยืมคืนทรัพย์สินของราชการที่ชัดเจน
2. จัดทาคลิปวีดีโอขั้นตอนการจัดการพัสดุและ มี.ค. - เม.ย. 63
การยื มคื น พั สดุ เ พื่ อสร้ า งการรับ รู้ แ ละความ
ตระหนักเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของสถาบัน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัสดุ

---------------------------------------------------------------------------------
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