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1. ความหมายของการทุจริต ปจจัยทีน่ ำไปสูก ารทุจริต และการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
ความหมายของการทุจริต
“ทุ จ ริ ตในภาครัฐ ” หมายความวา ทุจ ริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ“ทุจริตตอหนาที่”
หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตำแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยาง
ใดในพฤติการณที่อาจทำใหผูอื่นเชื่อวามีตำแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อ
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ สำหรับตนเองหรือผูอื่นหรือกระทำการอันเปนความผิดตอตำแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ
คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของ
แผนดิน
ปจจัยที่นำไปสูการทุจริต จะประกอบไปดวย 3 ปจจัยหลัก ดังนี้
1. Pressure /Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะมาจากความยากจน ความจาเปนตองใชเงิน
การติดการพนัน การทำผลงานที่ตองการใหบรรลุเปาหมาย หรืออาจเกิดจากความตองการสวนตัว อยากเลียนแบบ
คนอื่น เชน ใชของแบรนดแนม ใชจายฟุมเฟอย เปนตน
2. Opportunity โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมภายในขององคกรมี
จุดออน
3. Rationalization การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ หมายถึง จิตใตสำนึกของคนรูวา อะไรดี อะไรไม
ดีแตเมื่อมีแรงกดดัน มีโอกาสที่จะทำทุจริต ก็จะหาเหตุผลสนับสนุนหลอกตัวเอง หลอกผูอื่นวาไมผิด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหองคกรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือใน
กรณีที่พบกับการทุจริต ที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น
ก็จะเปนความเสียหาย ที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช ในการประเมินความเสี่ยง
ดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยง
ดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร ถือเปน
การปองกันการเกิดการทุจริตในองคกรที่สำคัญดวยเชนกัน
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1. ความหมายของการทุจริต ปจจัยทีน่ ำไปสูก ารทุจริต และการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
2. เกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เปนการประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณที่
เปนสาเหตุของความเสี่ยงการทุจริต และการประเมินผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากเหตุการณนั้นๆ โดยมีการ
ประเมินทั้งเชิงปริมาณ หรือประเมินในเชิงคุณภาพ โดยขั้นตอนการประเมินนี้จะชวยใหสามารถตัดสินใจให
ความสำคัญ (Prioritize) ไดวา ความเสี่ยงใดควรจัดการกอน หรือหลัง
ตารางแสดงเกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบ-ความเสี่ยงการทุจริต
ต่ำมาก (1)
โอกาสเกิด (Likelihood : L)
เกิดขึ้น 3 ปครั้ง
จำนวนครั้ง (L1)
% โอกาสเกิด (L2)

ไมเกิน 5%

ผลกระทบ (Impact : I)
ดานการเงิน (IF1)
นอยกวารอยละ 0.1
- ผลกระทบตอ
ของงบประมาณ
รายไดของ
( นอยกวา 2 ลานบาท)
องคการ

ดานภาพลักษณ
(INF1)

ไมกระทบตอ
ภาพลักษณและ
ชื่อเสียงขององคการ
หรือรับรูเพียงภายใน
องคการเทานั้น

ต่ำ (2)

ปานกลาง (3)

สูง (4)

สูงมาก (5)

เกิดขึ้น 2 ปครั้ง

เกิดขึ้น 1 ปครั้ง

มากกวา 5% ไมเกิน
25%

มากกวา 25% ไมเกิน
50%

เกิดขึ้นเฉลี่ย 3 เดือน
ครั้ง
มากกวา 50% ไมเกิน
80%

เกิดขึ้นเฉลี่ย 1 เดือน
ครั้ง
มากกวา 80%

มากกวารอยละ 0.1
แต
ไมเกินรอยละ 1 ของ
งบประมาณ
(2 ลานบาท– 20 ลาน
บาท)
สงผลกระทบดานลบ
เพียงเล็กนอยตอ
ภาพลักษณและ
ชื่อเสียงขององคการ
หรือรับรูเพียงภายใน
วงการสื่อเทานั้น ซึ่งยัง
ไมเปนที่รับรูตอ
สาธารณชน

มากกวารอยละ 1 แต
ไมเกินรอยละ 2 ของ
งบประมาณ
(20 ลานบาท – 40
ลานบาท)

มากกวารอยละ 2 แต
ไมเกินรอยละ 3 ของ
งบประมาณ
(40 ลานบาท – 60
ลานบาท)

มากกวารอยละ 3 ของ
งบประมาณ
(มากกวา 60 ลาน
บาท)

สงผลกระทบดานลบ
ตอภาพลักษณและ
ชื่อเสียงขององคการ
หรือถูกเผยแพรตอ
สาธารณชนในสื่อ
ระดับประเทศ
ในระยะเวลาสั้น (1-2
วัน)

สงผลกระทบดานลบ
ตอภาพลักษณและ
ชื่อเสียงขององคการ
อยางมีสาระสำคัญหรือ
ถูกเผยแพรตอ
สาธารณชนในสื่อ
ระดับประเทศ ใน
ระยะเวลาประมาณ 1
สัปดาห

สงผลกระทบดานลบ
ตอภาพลักษณและ
ชื่อเสียงขององคการ
อยางมีสาระสำคัญ
หรือถูกเผยแพรตอ
สาธารณชนในสื่อ
ระดับประเทศ และ
ตางประเทศอยาง
ตอเนื่องในระยะยาว

-2-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ป 2564

ดานกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ (INF2)

ต่ำมาก (1)
เกิดการละเมิดกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ
เล็กนอย สงผลใหมีการ
ตักเตือนโดยวาจา

ต่ำ (2)
เกิดการละเมิดกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ
เล็กนอย สงผลใหมีการ
ตักเตือนเปนลาย
ลักษณอักษร หรือมี
เบี้ยปรับจำนวนเงิน
นอยกวา 500,000
บาท

ปานกลาง (3)
เกิดการละเมิดกฎ
ระเบียบ ขอบังคับอยาง
เล็กนอย สงผลใหมีการ
ตักเตือนเปนลาย
ลักษณอักษร หรือมี
เบี้ยปรับจำนวนเงิน
ตั้งแต 500,000 บาท
ขึ้นไป

สูง (4)
เกิดการละเมิดกฎ
ระเบียบ ขอบังคับอยาง
มีนัยสำคัญ สงผลให
เกิดการแทรกแซงการ
บริหาร หรือการ
ควบคุมจากหนวยงาน
กำกับดูแล

สูงมาก (5)
เกิดการละเมิดกฎ
ระเบียบ ขอบังคับอยาง
รุนแรง สงผลให
องคการถูกระงับการ
ดำเนินงาน

หลังจากที่ไดทำการประเมินโอกาสและผลกระทบแลว แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile - เสนแนวนอน
เปนโอกาสที่จะเกิดและเสนแนวตั้งเปนผลกระทบ แบง scale เปน 5 ระดับ และแบงโซนสีตามระดับความรุนแรง
เปน 4 สี ไดแก แดง สม เหลือง และเขียว) จะชวยในการตัดสินใจไดวา ปจจัยเสี่ยงใดควรไดรับการจัดการกอนหลัง โดยนำโอกาสและผลกระทบที่ไดมาลงใน แผนภูมิความเสี่ยงดังกลาว หากความเสี่ยงตกอยูในโซนสีแดง จะถือ
เปนความเสี่ยงสูงที่จำเปนตองมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที แตหากตกอยูในโซนสีเขียว แสดงวาอยูใน
ระดับที่องคกรยอมรับได ไมตองมีการจัดทำแผนเพิ่มเติม ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่แตละโซนสี อาจแตกตางกันไปใน
แตละองคกร ขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดขององคกรนั้นๆ
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)-ความเสี่ยงการทุจริต

Risk Profile

ผลกระทบ (I)
สูงมาก (5)

5

10

15

20

25

สูง (4)

4

8

12

16

20

ปานกลาง (3)

3

6

9

12

15

ตํ่า (2)

2

4

6

8

10

ตํ่ามาก (1)

1

2

3

4

5

ต่ำมาก (1) ต่ำ (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5)
ความเสี่ยงอยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได ตองมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที
ความเสี่ยงอยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได ตองมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงยังอยูในระดับทีย่ อมรับได แตตองมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู
ความเสี่ยงอยูในระดับทีย่ อมรับได โดยไมตองมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง
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3. การวิเคราะหความเสีย่ งการทุจริตและมาตรการจัดการ

ส.ส.ท. แบงการประเมินความเสี่ยงทุจริต เปน 2 ดาน คือ ดานการทุจริตที่เกิดจากคน ดานการทุจริตที่เกิดจากระบบงาน และ/ หรือกระบวนการ
แหลงความ
เสี่ยง

เหตุการณความเสี่ยง
(Risk Factor)
(2)

1.บุคลากร

1. บุคลากรบางคนยังขาด
จิตสำนึก และความมุงมั่น
ตอคานิยม หลักจริยธรรม
องคการ จึงอาจมีแรงขับ
ดันใหเกิดทุจริต

2. ระบบงาน
และ/ หรือ
กระบวนการ

2. ระบบการจัดการขอ
รองเรียนการทุจริตยังขาด
ประสิทธิภาพ ไมมีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนเพียงพอ

มาตรการควบคุมที่มีอยู ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มี
(Existing Control) อยูจากผลวิเคราะหระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู
(3)
(4)
โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) ความรุนแรง
(4.1)
(4.2)
(L*I) (4.3)
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
3
4
12
ขององคการ ที่
เกี่ยวของ
- การอบรมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การประเมินความเสีย่ ง
ทุจริต
มีการกำหนดนโยบาย
3
5
15
การปองกันการทุจริต
และหลักเกณฑการรับ
เรื่องรองเรียนเจาหนาที่
มีพฤติกรรมสอไปในทาง
ทุจริต

-5-

มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือ
เพิ่มเติม
(5)

ผูรับผิดชอบ/
กำหนดแลวเสร็จ
(6)

1. สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความตระหนักและปลูกฝงจิตสำนึก
ดานธรรมาภิบาล

ฝ.บริหารความเสีย่ ง, ส.
ทรัพยากรมนุษย, ส.สื่อสาร
ฯ/ ธ.ค. 64

2. จัดทำนโยบายการแจงขอรองเรียน คณะกรรมการนโยบาย,
และเบาะแส และแนวปฏิบัติการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล,
จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ฝ.บริหารความเสีย่ งฯ ,
ฝ.กฎหมาย/ เม.ย.64
ประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ป 2564

แหลงความ
เสี่ยง

มาตรการควบคุมที่มีอยู ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มี
(Existing Control) อยูจากผลวิเคราะหระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู
(3)
(4)
โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) ความรุนแรง
(4.1)
(4.2)
(L*I) (4.3)
3. การขับคลื่อนงานดาน - กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
3
4
12
จริยธรรมองคการอาจยัง ขององคการ ที่
ไมมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวของ
- กิจกรรมสงเสริม
เทาที่ควร
เพื่อใหเกิดการรับรู
เขาใจ และให
ความสำคัญ
- การสื่อสารจาก
ผูบริหารสูงสุด
4. กระบวนการจัดซื้อจัด - มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ
4
3
12
จาง และติดตามการใช
ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จายงบประมาณอาจยัง
จางฯ
ขาดประสิทธิภาพ และ
- กำกับและสุมสอบทาน
กลไกในการลดโอกาสการ การปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.
ทุจริต
จัดซื้อจัดจางฯ โดย
ผูบังคับบัญชา
- อบรมเพื่อสงเสริม
จริยธรรม และปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ เพื่อ
เหตุการณความเสี่ยง
(Risk Factor)
(2)

-6-

มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือ
เพิ่มเติม
(5)

ผูรับผิดชอบ/
กำหนดแลวเสร็จ
(6)

3. ทบทวนหลักจริยธรรมองคการให
เปนปจจุบัน สอดคลองกับบริบท
องคการ และมาตรฐานที่หนวยงานรัฐ
ตองถือปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกลไกขับเคลื่อนผานกระบวนการ
บริหารงานบุคคล

ฝ.บริหารความเสีย่ ง, ส.
ทรัพยากรมนุษย / ธ.ค. 64

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยขยายผลระบบ Budget &
Resource Management : BRM
ไปสูร ะบบบริหารแผนงาน (Business
Management Plan System :
BMP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมติดตามการดำเนินงานตาม
แผนจัดซื้อ และแผนงบประมาณใหมี
ความโปรงใส และตรวจสอบได

ฝ.จัดซื้อฯ, ฝ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ, ฝ.ยุทธศาสตร /
ธ.ค. 64

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ป 2564

แหลงความ
เสี่ยง

เหตุการณความเสี่ยง
(Risk Factor)
(2)

มาตรการควบคุมที่มีอยู ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มี มาตรการและการดำเนินการในการ
(Existing Control) อยูจากผลวิเคราะหระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู บริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือ
(3)
(4)
เพิ่มเติม
(5)
โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) ความรุนแรง
(4.1)
(4.2)
(L*I) (4.3)
สรางการตระหนักรู
(สามารถใชมาตรการ 1 และ 2 ในการ
และโทษของการทุจริต
จัดการความเสีย่ งนี้ไดดวยเชนกัน)
รวมถึงสรางการ
ตระหนักรูดานทุจริตแก
คูคา
- มีการติดตาม สอบทาน
และรายงานผลการใช
จายงบประมาณตอ
ผูบริหารระดับสูงอยาง
สม่ำเสมอ

-7-

ผูรับผิดชอบ/
กำหนดแลวเสร็จ
(6)

