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ที่มาความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร

กำรใช้จ่ำยงบประมำณและทรัพยำกรของรัฐ



ปัญหา VS. ความเสี่ยง 

 ปัญหา =  ไม่มี  ไม่เคย (เช่น ระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค ไม่ทันสมัยหรือไม่มีกฎหมาย

รองรับ/ระบบ IT ไม่ทันสมัย/เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเขา้ใจ ระยะเวลาเร่งรีบ)

อย่าเอา “ปัญหา” มาเป็น “ความเสี่ยง”
 ความเส่ียง = เหตุการณ์ - ที่มีโอกาสเกิด ต้องท าการป้องกัน/ลดความเสี่ยง
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. กำรระบุควำมเสี่ยง

๒. กำรประเมินสถำนะควำมเสี่ยง

๓. กำรประเมินค่ำควำมเสี่ยงรวม 

๔. กำรประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมควำมเสี่ยง

๕. กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง



แบบรายงานประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต

ระบุรูปแบบพฤติการณ์ท่ีน าไปสู่ความเสี่ยงการทุจริต 
ในแต่ละ Process ของกระบวนงานที่ท าการประเมิน

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ...........................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง......(หน่วยรับงบประมำณ).........................................................................

ชื่อกระบวนงาน / งาน ................................................................................................................

ชื่อผู้ประเมิน.................................................................................ต าแหน่ง...................................

สังกัด........................................................................................... โทรศัพท์..................................

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โอกาส/ความเสี่ยง

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบคุวามเสี่ยง 
อธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต

ท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบางขั้นตอน

อาจไม่มีความเสี่ยง ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความสุ่มเสี่ยง หรือ

โอกาสเกิดการทุจริต ให้อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด 

ชัดเจนมากท่ีสุด โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความ

เสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known

Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการ

พยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด เรียกว่า Unknown Factor

ตารางที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 



ตัวอย่างความเสี่ยงการทุจริต กรณีการจัดชื้อจัดจ้าง
1 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการที่จะได้รับ

อนุมัติให้จัดชื้อจัดจ้าง

- หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ชัดเจน ท าให้
โครงการต่างๆเช่นไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง

- การเขียน TOR หรือข้อก าหนดแบบที่เจาะจง
รูปพรรณสัณฐานของสิ่งของที่ต้องการ หรือการ
จ ากัดผู้เข้าแข่งขัน  การก าหนดคุณสมบัติของที่
ละเอียด หรือการก าหนดจ านวนหรือประสบการณ์
ที่ปรึกษาไว้สูงเกินความจ าเป็น การก าหนดเวลา
ส่งมอบสั้นมาก (ล๊อคสเปก)

- การก าหนดราคากลางสูงผิดปกติ โดยเฉพาะ
ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

-การสืบราคาไม่ได้ด าเนินการจริงแต่ให้รายที่จะ
จัดชื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการหาคู่เทียบให้ และมัก
พบว่าคู่สัญญาและคู่เทียบมักมีความเช่ือมโยงกัน

- มีการแบ่งชื้อแบ่งจ้างเพื่อให้อยู่ในอ านาจของ
ตนเอง

2 ขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบ
ข้อเสนอ

- มีการเผยแพร่ในวงจ ากัด เผยแพร่ในระยะเวลา  
ที่สั้นเกินไปท าให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคา ไม่มีเวลา
เพียงพอในการเตรียมข้อเสนอ

-การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กรณีโครงการที่มี
ความซับซ้อนสูงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น มีการก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ
เบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการก าหนดเงื่อนไขที่ไม่
เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง

-การพิจารณาเกณฑ์ที่ไม่ใช่ราคา มักมีจุดอ่อนใน
การใช้ดุลยพินิจซึ่งจะขึ้นอยู่กับทัศนคติ 
ประสบการณ์ความซื่อตรงของคณะกรรมการ                                     
แต่ละคน

3
ขั้นตอนการการบริหารสัญญาหรือโครงการ

- งานที่ส่งมอบด้อยคุณภาพที่ก าหนดไว้ในสเปค
หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าก าหนดแต่มีการ
ตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน

- ขาดการตรวจสอบระหว่างด าเนินโครงการ หรือ
ความถี่ในการตรวจงานน้อยเกินไป

- เช่ือตามเอกสารของผู้จัดส่ง ไม่มีการตรวจนับ
จริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง 

-การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ



น าข้อมูลในตารางที่ ๑ มาประเมินสถานะความเสี่ยง
* สถานะสีเขียว :  ความเสี่ยงระดับต่ า 
* สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
* สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยาก

ต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
* สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบไดช้ัดเจน

ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ
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ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โอกาส/ความเสี่ยง

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว เหลือง ส้ม แดง

ตารางที่ ๒  การประเมินสถานะความเสี่ยง 



ให้น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องโดยเฉพาะสี สีแดง ส้ม เหลือง
จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม 

(ระดับความจ าเป็นของการเฝา้ระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)  

ตารางที่ ๓  การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจ าเป็นของ

การเฝ้าระวัง

3        2       1

ระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ

3        2       1

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น X รุนแรง

ตารางที่ 3 ตำรำงกำร
ประเมินค่ำควำมเสี่ยงรวม
SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ี
ต้องเฝ้ำระวัง ๒ มิติ (หรือ
ตำรำงเมทริกซ์ระดับควำมเส่ียง 
(Risk level matrix)

ระดับคะแนน
๓ = สูง
๒ = กลำง
๑ = ต่ ำ



ตารางที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ประสิทธิภาพการควบคุม

ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ในปัจจุบัน

ดี ๓

พอใช้ ๕ หรือ ๖

อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙



โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต

คุณภาพ

การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า

ค่าความเสี่ยง

ระดับ

ปานกลาง

ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า
ปานกลาง

(๓)

พอใช้ ค่อนข้างต่ า 
ปานกลาง

(๕)

ค่อนข้างสูง

(๖)

อ่อน 

ปานกลาง 

(๗)

ค่อนข้างสูง

(๘)

สูง 

(๙)

แนวทางการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง เทียบกับประสิทธิภาพการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าความ
เสี่ยงรวม สูงๆ จากตารางที่ ๓  มาประเมิน
เทียบหรือประเมินกับมาตรการ การควบคุม
จัดการของหน่ วยงานที่ มี อยู่ ใ น ปัจจุ บัน                                               
ว่าความเสี่ยงที่แท้จริงคือเรื่องอะไร
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ระดับ ค ำอธิบำย

ดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วย

ให้เกิดความม่ันใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความ

เสี่ยงการทุจริตได้

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผล

เสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการ

ปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวม

และไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล

ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



ตารางที่ ๕ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
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ตารางที่ ๕

พิจารณาเหตุการณ ์ความเสี่ยง ท่ีมีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๔ ตามล าดับความรุนแรงความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

เพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไปโดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in place) ท่ีหน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติม 

(Further Actions to be Taken) อย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียดเพื่อน าสู่การบังคับใช้ ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยง

ท่ีประเมินไว้

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

๑. การก าหนดพื้นทีเ่ป้าหมาย

- จุดที่ท าการก่อสร้างไม่ตรงตามท่ีก าหนด 

- ได้มีการท าประชาคมหรือไม่

- นอกพื้นท่ีต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

(หน่วยราชการและเอกชนเจ้าของพื้นที)่ 

- การก าหนดเป้าหมายประชาชนได้รับประโยชน์จริงหรือไม่

- มีการก าหนดพิกัดในเชิงพ้ืนท่ีสามารถตรวจสอบได้

- การส ารวจพื้นท่ีก่อนการด าเนินการและมีรายงานแจ้งการ

อนุมัติก่อนด าเนินการ

- การก าหนดกลุ่มประชาชนท่ีเข้าท าประชาคมให้มีความชัดเจน

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณปริมาณวัสดุ และราคาก่อสร้างฝายชะลอน้ า

- วัสดุไม่ครบถ้วน

- วัสดุไม่ได้มาตรฐาน

- ราคาก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

- ก าหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับ 

- การก าหนดแบบมาตรฐานตามขนาดของล าน้ า

- จัดท าข้อยกเว้นในด้านมาตรฐานการจัดซื้อวัสดุ แจ้งไปยัง กวพ. โดยท าเรื่องไปในนามกรมฯ 

ขอผ่อนผันทั้งโครงการ 

- ภาคประชาชน ควรมีแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

- ก าหนดราคากลางของวัสดุ

ตัวอย่างตารางที ่๕ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง



ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

๓. ตรวจสอบความถูกต้องของการจ้างแรงงาน
๑) แรงงานเถื่อน

๒) การจ่ายเงิน

๓) จัดหาแรงงานไม่ได้

- ตรวจสอบและเก็บข้อมูลแรงงานจากเลขที่บัตรประชาชน

- การก าหนดเวลา การเข้าและออก ในการด าเนินงานของ

แรงงาน

๔. การผสมทรายและซีเมนต์อัตราส่วนไม่ตรงตามที่ก าหนด - ก าหนดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

- ก าหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในควบคุม

การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

ตัวอย่างตารางที่ ๕ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง


