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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563

1. ความหมายของการทุจริต ปัจจัยที่นาไปสูก่ ารทุจริต และการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
ความหมายของการทุจริต
“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ“ทุจริตต่อหน้าที่”
หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่าง
ใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สาหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทาการอันเป็นความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ
แผ่นดิน
ปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต จะประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้
1. Pressure /Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะมาจากความยากจน ความจาเป็นต้องใช้เงิน
การติดการพนัน การทาผลงานที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย หรืออาจเกิดจากความต้องการส่วนตัว อยาก
เลียนแบบคนอื่น เช่น ใช้ของแบรนด์แนม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น
2. Opportunity โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมภายในขององค์กรมี
จุดอ่อน
3. Rationalization การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทา หมายถึง จิตใต้สานึกของคนรู้ว่า อะไรดี อะไรไม่
ดีแต่เมื่อมีแรงกดดัน มีโอกาสที่จะทาทุจริต ก็จะหาเหตุผลสนับสนุนหลอกตัวเอง หลอกผู้อื่นว่าไม่ผิด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือใน
กรณีที่พบกับการทุจริต ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น
ก็จะเป็นความเสียหาย ที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ ในการประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็น
การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรที่สาคัญด้วยเช่นกัน
-1-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563

1. ความหมายของการทุจริต ปัจจัยที่นาไปสูก่ ารทุจริต และการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
2. เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่
เป็นสาเหตุของความเสี่ยงการทุจริต และการประเมินผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นๆ โดยมีการ
ประเมิน ทั้งเชิงปริ มาณ หรื อประเมิน ในเชิงคุณภาพ โดยขั้นตอนการประเมินนี้จะช่วยให้ สามารถตัดสิ นใจให้
ความสาคัญ (Prioritize) ได้ว่า ความเสี่ยงใดควรจัดการก่อน หรือหลัง
ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบ-ความเสี่ยงการทุจริต
ต่ามาก (1)
โอกาสเกิด (Likelihood : L)
เกิดขึ้น 3 ปีครั้ง
จานวนครั้ง (L1)
% โอกาสเกิด (L2)

ไม่เกิน 5%

ผลกระทบ (Impact : I)
ด้านการเงิน (IF1)
น้อยกว่าร้อยละ 0.1
- ผลกระทบต่อ
ของงบประมาณ
รายได้ของ
( น้อยกว่า 2 ล้านบาท)
องค์การ

ด้านภาพลักษณ์
(INF1)

ไม่กระทบต่อ
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์การ
หรือรับรู้เพียงภายใน
องค์การเท่านั้น

ต่า (2)

ปานกลาง (3)

สูง (4)

สูงมาก (5)

เกิดขึ้น 2 ปีครั้ง

เกิดขึ้น 1 ปีครั้ง

มากกว่า 5% ไม่เกิน
25%

มากกว่า 25% ไม่เกิน
50%

เกิดขึ้นเฉลี่ย 3 เดือน
ครั้ง
มากกว่า 50% ไม่เกิน
80%

เกิดขึ้นเฉลี่ย 1 เดือน
ครั้ง
มากกว่า 80%

มากกว่าร้อยละ 0.1
แต่
ไม่เกินร้อยละ 1 ของ
งบประมาณ
(2 ล้านบาท– 20 ล้าน
บาท)
ส่งผลกระทบด้านลบ
เพียงเล็กน้อยต่อ
ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์การ
หรือรับรู้เพียงภายใน
วงการสื่อเท่านั้น ซึ่งยัง
ไม่เป็นที่รับรู้ต่อ
สาธารณชน

มากกว่าร้อยละ 1 แต่
ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
งบประมาณ
(20 ล้านบาท – 40
ล้านบาท)

มากกว่าร้อยละ 2 แต่
ไม่เกินร้อยละ 3 ของ
งบประมาณ
(40 ล้านบาท – 60
ล้านบาท)

มากกว่าร้อยละ 3 ของ
งบประมาณ
(มากกว่า 60 ล้าน
บาท)

ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์การ
หรือถูกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในสื่อ
ระดับประเทศ
ในระยะเวลาสั้น (1-2
วัน)

ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์การ
อย่างมีสาระสาคัญหรือ
ถูกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในสื่อ
ระดับประเทศ ใน
ระยะเวลาประมาณ 1
สัปดาห์

ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงขององค์การ
อย่างมีสาระสาคัญ
หรือถูกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในสื่อ
ระดับประเทศ และ
ต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว
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ด้านกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ (INF2)

ต่ามาก (1)
เกิดการละเมิดกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
เล็กน้อย ส่งผลให้มีการ
ตักเตือนโดยวาจา

ต่า (2)
เกิดการละเมิดกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
เล็กน้อย ส่งผลให้มีการ
ตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือมี
เบี้ยปรับจานวนเงิน
น้อยกว่า 500,000
บาท

ปานกลาง (3)
เกิดการละเมิดกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เล็กน้อย ส่งผลให้มีการ
ตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือมี
เบี้ยปรับจานวนเงิน
ตั้งแต่ 500,000 บาท
ขึ้นไป

สูง (4)
เกิดการละเมิดกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
มีนัยสาคัญ ส่งผลให้
เกิดการแทรกแซงการ
บริหาร หรือการ
ควบคุมจากหน่วยงาน
กากับดูแล

สูงมาก (5)
เกิดการละเมิดกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
รุนแรง ส่งผลให้
องค์การถูกระงับการ
ดาเนินงาน

หลังจากที่ได้ทาการประเมินโอกาสและผลกระทบแล้ว แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile - เส้นแนวนอน
เป็นโอกาสที่จะเกิดและเส้นแนวตั้งเป็นผลกระทบ แบ่ง scale เป็น 5 ระดับ และแบ่งโซนสีตามระดับความรุนแรง
เป็น 4 สี ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง และเขียว) จะช่วยในการตัดสินใจได้ว่า ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง โดยนาโอกาสและผลกระทบที่ได้มาลงใน แผนภูมิความเสี่ยงดังกล่าว หากความเสี่ยงตกอยู่ในโซนสีแดง จะถือ
เป็นความเสี่ยงสูงที่จาเป็นต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที แต่หากตกอยู่ในโซนสีเขียว แสดงว่าอยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ไม่ต้องมีการจัดทาแผนเพิ่มเติม ทั้งนี้ การกาหนดพื้นที่แต่ละโซนสี อาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรนั้นๆ
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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

ต่า (2)

2

4

6

8

10

ต่ามาก (1)

1

2

3

4

5

ต่ามาก (1) ต่า (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5)
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่
ความเสี่ยงอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทาแผนเพื่อลดความเสี่ยง
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3. การวิเคราะห์ความเสีย่ งการทุจริตและมาตรการจัดการ

ส.ส.ท. แบ่งการประเมินความเสี่ยงทุจริต เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการทุจริตที่เกิดจากคน ด้านการทุจริตที่เกิดจากระบบงาน และด้านการทุจริตที่เกิดจากกระบวนการ
แหล่งความ
เสี่ยง

1.บุคลากร

2. ระบบงาน

3. กระบวนการ

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มี
(Existing Control) อยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่
(3)
(4)
โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) ความรุนแรง
(4.1)
(4.2)
(L*I) (4.3)
บุคลากรบางคนยังขาด
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3
4
12
จิตสานึก และความมุ่งมั่น ขององค์การ
ต่อค่านิยม จึงอาจมีแรง
ขับดันให้เกิดทุจริต
ระบบการจัดการข้อ
มีการกาหนดช่องทาง
3
4
12
ร้องเรียนการทุจริตยังขาด การร้องเรียน
ประสิทธิภาพ
รายละเอียดข้อร้องเรียน
กระบวนการดาเนินการ
ความเสี่ยง
(Risk Factor)
(2)

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการกาหนดวิธี
ยังขาดประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติ ตามพ.ร.บ.
กลไกในการลดโอกาสการ
จัดซือ้ จัดจ้างฯ
ทุจริต

4

3

-5-

12

มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
คงเหลือเพิ่มเติม
(5)

ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดแล้วเสร็จ
(6)

สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความตระหนักและปลูกฝังจิตสานึก
ด้านธรรมาภิบาล

คณะทางานจัดงาน CG
Day/ ธ.ค. 63

ศึกษา ทบทวน เพื่อปรับปรุงระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญให้ครบถ้วน
โดยเฉพาะมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน
- กากับและสุ่มสอบทานการปฏิบตั ติ าม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดย
ผู้บังคับบัญชา

ฝ.พัฒนาระบบฯ ,
ฝ.กฎหมาย/ มิ.ย.63

ฝ.จัดซื้อฯ, ส.บริหาร/
ธ.ค. 63

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี 2563

แหล่งความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง
(Risk Factor)
(2)

- การกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุครุภณ
ั ฑ์
(Specification) ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวก
พ้องได้เปรียบ

มาตรการควบคุมที่มีอยู่ ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มี
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่
(Existing Control) อยู่จากผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่
คงเหลือเพิ่มเติม
(3)
(4)
(5)
โอกาสเกิด (L) ผลกระทบ (I) ความรุนแรง
(4.1)
(4.2)
(L*I) (4.3)
- มีการจัดทาประชา
- จัดทาแนวทางการตรวจสอบความ
พิจารณืข้อกาหนด
เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณสมบัติของพัสดุที่
ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้
จะจัดซื้อจัดจ้าง
เสนองาน
- มีช่องทางร้องเรียน
- อบรมเพือ่ ส่งเสริมจริยธรรม และ
ทุจริตผ่าน ส.ส.ท.
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อสร้างการ
กรมบัญชีกลาง และ
ตระหนักรู้และโทษของการทุจริต
ป.ป.ช.
รวมถึงสร้างการตระหนักรูด้ ้านทุจริต
- เผยแพร่
แก่คู่ค้า
ประชาสัมพันธ์และ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การจัดหาพัสดุให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึง
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ผู้รับผิดชอบ/
กาหนดแล้วเสร็จ
(6)

