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ค าน า 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัยเสี่ยงและควบคุมกิจกรรม
ทั้งกระบวนการการดําเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริต เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อองค์กร ซึ่งสาเหตุของความเสี่ยงเหล่านี้อาจมาจากต้นตอแท้จริงที่ค้นหาได้ยาก การบริหารความเสี่ยงจึง
จําเป็นต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหัวหน้าหน่วยงานและเป็นเจตจํานงของทุกองค์กร
ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการวางแผนการป้องกันที่
เหมาะสมมาใช้ในองค์กร จะช่วยสร้างหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดําเนินการขององค์กรจะสามารถลด
โอกาสการเกิดทุจริตและ/หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด ระบบป้องกันที่กําหนดไว้ อาจมีส่วนช่วยลด
ความเสียหายได้มากกว่าการที่ไม่มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต  

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จึงได้มีการจัดทํา
การประเมินความเสี่ยง โดยนําแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาใช้เป็นต้นแบบในการจัดทํา
การประเมินดังกล่าว และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการบริหารงานและเป็นการเฝ้า
ระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้มีการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของ สสว. ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเชิงป้องกันเพ่ือประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

                                                               สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
        กุมภาพันธ์ 2565 
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ประจําป ี2565   
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ สสว. 

 

1. บทน า 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกํากับดูแลของ
นายกรัฐมนตรีและดําเนินการบริหารจัดการกองทุนโดยคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมพร้อมทั้งกํากับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 6) 

คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

มีอํานาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กํากับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ 
สสว. โดยมีประธานกรรมการและกรรมการบริหารฯ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่งเสริมฯ โดยมีผู้อํานวยการสํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผอ.สสว.) เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 18)  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กําหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีตามแนวทางที่ สํานักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) และ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  กําหนดไว้โดย
ต่อเนื่องมาเป็นประจําทุกปี ตั้งแต่ปี 2561 สําหรับในปี 2565 ป.ป.ท. ได้ปรับปรุงคู่มือแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ขึ้นใหม่ และระบุให้ สสว. อยู่ในกลุ่ม
หน่วยงานภาครัฐประเภทองค์การมหาชน ซึ่งต้องทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณปี พ.ศ.2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ ดังนั้น สสว.จึงได้คัดเลือกรายการงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินงบประมาณจัดซื้อ จัดจ้างสูงสุดจํานวน 1 รายการ ชื่องาน จ้าง
ดําเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพ้ืนที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  มาทําการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 



 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ห น้ า  2 
ประจําป ี2565   
 
 

2. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ ป.ป.ท. ก าหนด 

2.1 ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปี 2565 ป.ป.ท. กําหนดให้ สสว. อยู่ในกลุ่มภาครัฐประเภท องค์การมหาชน ตามหัวข้อที่ 

7.2.3 ลําดับที่ 9 ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น สสว. จึงมีภารกิจที่
ต้องทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปี 2565 ดังนี้ 

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภท รายละเอียด 
องค์การ
มหาชน 

ให้ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มี
วงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ 

หมายเหตุ : 
1. กรณีหน่วยงานทําการประเมินความสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทําการคัดเลือก

โครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณท่ีมีวงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ 
2. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) 

เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. 27 มีนาคม 2563 และมติ ครม.  
28มกราคม 2563 หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เพ่ือลดโอกาสเกิดซํ้า 

3. สําหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียด
ประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ Ms World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1 
ทุกโครงการ (ตามแบบ) 

4. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทําการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จํานวน 1 โครงการ ถึงแม้จะโครงการที่เข้าร่วมโครงการ 
ข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ COST (Construction Sector 
Transparency) หรือ โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็
ให้ทําการประเงินความเสี่ยงการทุจริต 

 

2.2 การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการที่ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สสว. ได้คัดเลือกรายการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินงบประมาณ
จัดซื้อ จัดจ้างสูงสุดจํานวน 1 รายการ ชื่องาน จ้างด าเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับ

พื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วงเงินงบประมาณจัดจ้างจ านวน 43.20 ล้านบาท มาทําการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ห น้ า  3 
ประจําป ี2565   
 
 

2.3 ก าหนดการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อ ป.ป.ท. ประจ าปี 2565 
2.3.1 (รายงานรอบที่ 1) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงาน
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ตามแบบรายงาน สําหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบ
ไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1 ทุกโครงการ (ตามแบบ
รายงาน) 

2.3.2 (รายงานรอบที่ 2) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือ
ความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความสี่ยงการทุจริต และให้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
ตามแบบรายงาน (กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกําหนดเวลา อาจส่งผล
ต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสํานักงาน 
ป.ป.ท. จะทําการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน 2565) 

2.3.3 การจัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1 และรอบที่ 2) 
ให้หน่วยงานภาครัฐจัดส่งรายงานมายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ 
กองอํานวยการต่อต้านการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ท. เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคาร
ซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 พ ร้ อ ม ทั้ ง เ อ ก ส า ร ใ น รู ป แ บ บ ไ ป ร ษ ณี ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  Email: 
pacc.crapublicsector@gmail.com 

2.4 แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อ ป.ป.ท. ประจ าปี 2565 
2.4.1 แบบรายงานรอบที่ 1 ประกอบด้วย 

แบบรายงานที่ 1 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 แผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
แบบรายงานที่ 2 แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.4.2 แบบรายงานรอบท่ี 2 
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 รายงานผลการ
ดําเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
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3 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสว. ประจ าปี พ.ศ. 2565   
สสว. ได้ดําเนินการตามคู่มือของ ป.ป.ท. โดยกําหนดขั้นตอนการประเมินไว้ 3 ขั้นตอน คือ 
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ โดยให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย ดังนี้ 
3.1.1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถ่ี หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ 
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

5 โอกาสเกิดการกระทําทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 
3 โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระทําทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
1 โอกาสเกิดการกระทําทุจริต 1 ครั้งต่อปี 

3.1.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ใช้วัดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากความเสี่ยงนั้น โดยอาจแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่การเงินและหรือด้านการเงิน 
5 เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม  
4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่าง

ต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ 
3 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสอมี 
1 แทบจะไม่มียกว่า........................บาท) 

3.1.3 เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
                 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

โอกาสเกิด ผลกระทบ 
1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ตํ่า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 ตํ่า ตํ่า ปานกลาง สูง สูง 
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3.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  เป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การ
ทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมินให้ละเอียดและ
ชัดเจน มากที่สุดว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ 
(Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วย 

ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เพ่ิมเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) ความเสี่ยงที่เคยเกิด 
หรือคาดว่าจะเกิดซ้ําสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน 
แต่มีการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) โดยไม่คํานึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยต้องมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) 
หลักการที่สําคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจํากัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ 
ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสํานึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดําเนินงานอาจ
ไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทําให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ล า
ดับ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน/โอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยง Factor 
Known Un 

 known 

1 ขั้นตอนแต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้าง  
 

  

2 
 

ขั้นตอนงานตาม TOR ข้อ 3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา การกําหนดประสบการณ์หรือผลงานท่ีผา่นมา    

3 ขั้นตอนงานตาม TOR ข้อ 4. ขอบเขตการด าเนินงาน ข้อย่อย 4.1.2 ประสาน ประชุมช้ีแจงและวาง
แผนการดาํเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่เป้าหมายใน
ระดับพื้นท่ี รวมถึงแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 

  

4 4. ขอบเขตการด าเนินงาน ข้อยอ่ย 4.1.3 รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและคดัเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนดเพื่อพัฒนายกระดบัผู้ประกอบการในระดับพื้นท่ี เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 

  

5 4. ขอบเขตการด าเนินงาน ข้อ 4.2 การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการผ่านการเช่ือมโยงคู่คา้และ
พันธมิตรให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ (SME-GP Day) 

  

6 ขั้นตอนงานตาม TOR  ข้อ 4.3 การบริหารและรายงานผลการดําเนินงาน    
  การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาจากขั้นตอนการดําเนินงาน เพ่ือประเมินจาก 2 
ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) สําหรับใช้คํานวนระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ํา ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตที่ สสว.ได้กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนน
ความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ปรากฎตามแบบฟอร์มในตารางที่ 1 การ
ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
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ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
โครงการ: งานจ้างดําเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพ้ืนที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ สสว.

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน:  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ล า
ดับ 
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk Score  
(Likelihood x 

Impact) 
L I L x I= 

1 ขั้นตอนแต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้าง 
 

คณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับ อาจเรียก-รับหรือ
ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่า
อํานวยความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ําใจ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของ
ผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง 

1 5 5 
(สูง) 

 

2 
 

ขั้นตอนงานตาม TOR  
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  
การกําหนดประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมาต้องมีอย่าง
น้ อย  2  ชุดผลงาน  ( 1 .ด้ านการพัฒนายกระดั บ
ผู้ประกอบการ 2. ด้านการจัดงานเช่ือมโยงคู่ค้าและพันธมิตร) 
หรือมากกว่า โดยแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5.4 ล้าน
บาท และเป็นผลงานในปี 2558 – 2564   

อาจปิดกั้นโอกาสของผู้ยื่นข้อเสนอบางราย เนื่องจากมี
ผลงานไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนด 

1 5 5 
(สูง) 

3 ขั้นตอนงานตาม TOR  
4. ขอบเขตการด าเนินงาน ข้อยอ่ย 4.1.2 
ประสาน ประชุมชี้แจงและวางแผนการดําเนินงานร่วมกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรม 

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
อาจสร้างวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจาก
หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครคัดเลือก และอาจทํา
ให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 

1 4 4 
(สูง) 

4 4. ขอบเขตการด าเนินงาน ข้อยอ่ย 4.1.3 
รับสมคัรผูป้ระกอบการกลุม่เป้าหมายและคัดเลือกตาม
เกณฑ์ที่กําหนดเพื่อพัฒนายกระดบัผู้ประกอบการในระดับ
พื้นที่ เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จํานวนไม่น้อย
กว่า 1,000 ราย 

การจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับศักยภาพ อาจมีการ
ดําเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

1 3 3 
(ปาน
กลาง) 

5 4. ขอบเขตการด าเนินงาน ข้อ 4.2 
การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้า
และพันธมิตรให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ (SME-GP Day) 

การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการผ่านการเช่ือมโยงคู่
ค้าและพันธมิตรให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (SME-GP Day) อาจด าเนินการไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนด 

1 3 3 
(ปาน
กลาง) 

6 ขั้นตอนงานตาม TOR  ข้อ 4.3  
การบริหารและรายงานผลการดําเนินงาน ของรายงาน
ฉบับสมบรูณ์  

การบริหารและรายงานผลการดําเนินงาน ของรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ อาจดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1 3 3 
(ปาน
กลาง) 
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3.3 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กําหนดขึ้นเพ่ือควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยง
การทุจริตโดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทําแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต ส่วนลําดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลําดับต่อมา  

          การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ของกระบวนงานหรือโครงการที่ทําการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มา
ทําการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคําอธิบายเพ่ิมเติม) เพ่ือพิจารณาจัดทํา
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ตามแบบฟอร์มในตารางที่ 2 
 

ระดับ ค าอธิบาย 
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 

ด ี การควบคุมมีความเข้มแข็งและดําเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทําให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี
นัยสําคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ
ควบคุมไม่ทําให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

  
และมีการติดตามเพ่ือประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนด
ไว้เพ่ือเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้อง
เพ่ิมเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ 
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ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
โครงการ: งานจ้างดําเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพ้ืนที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ สสว.

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน:  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน /  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยง 

การทุจริต 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการจัด
จ้าง/ตรวจรับ อาจเรียก-รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอํานวยความสะดวก ค่า
รับรองและของขวัญ สินน้ําใจ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพ่ือ
ตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง 

1x5 = 5 
(สูง) 

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร รั บ สิ น บ น 
(พฤษภาคม 2561) 
- ผอ.สสว. สั่งการ เป็นการเฉพาะถึง
คณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
 

2 ขั้นตอนงานตาม TOR  
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  
การกําหนดประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมาต้องมี
อย่างน้อย 2 ชุดผลงาน (1.ด้านการพัฒนายกระดับ
ผู้ประกอบการ 2. ด้านการจัดงานเชื่อมโยงคู่ค้าและ
พันธมิตร) หรือมากกว่า โดยแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่
น้อยกว่า 5.4 ล้านบาท และเป็นผลงานในปี 2558 – 
2564  อาจปิดกั้นโอกาสของผู้ยื่นข้อเสนอบางราย 
เนื่องจากมีผลงานไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนด  
 

1x5 = 5 
(สูง) 

- ประกาศ สสว. เรื่อง มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ 
สสว. ลว. 5 เมษายน 2562 
- มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
เว็บไซต์ สสว. อย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
2 .  ประกาศรับ ฟังความคิด เห็นร่ าง
ขอบเขต (TOR) 
3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) 
4. ประกาศราคากลาง  
5. ประกาศผู้ชนะ  
6. ประกาศยกเลิก จัดซื้อจัดจ้าง 
- ผอ.สสว. สั่งการ เป็นการเฉพาะถึง
คณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน /  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยง 

การทุจริต 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 ขั้นตอนงานตาม TOR  
4. ขอบเขตการด าเนินงานข้อย่อย 4.1.2 
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
อาจสร้างวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจาก
หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครคัดเลือก และอาจทําให้
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการ 
 

1x4 = 4 
(สูง) 

- กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้ประกอบการแล้ว ในการประกาศ
เผยแพร่และรับสมัครและการคัดเลือก
อย่างเคร่งครัด 
-  ป ระกาศ  สสว .  เ รื่ อ ง  มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ สสว. ลว. 
5 เมษายน 2562 

4 ขั้นตอนงานตาม TOR  
4. ขอบเขตการด าเนินงานข้อย่อย 4.1.3 
การจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับศักยภาพ อาจมีการ
ดําเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

1x3 = 3 
(ปาน
กลาง) 

- กําหนดให้ผู้รับจ้างจัดทํารายงานการให้
คําปรึกษาเชิงลึกและเอกสารประกอบ 
พร้อมสรุปผลการพัฒนายกระดับ ตาม
แบบฟอร์มที่ สสว. กําหนด 
- คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้อง 

5 ขั้นตอนงานตาม TOR  
4. ขอบเขตการด าเนินงานข้อ 4.2 
การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้า
และพันธมิตรให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (SME-GP Day) อาจดําเนินการไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด 

1x3 = 3 
(ปาน
กลาง) 

- กําหนดขนาดและพ้ืนที่ในการจัดงาน
และรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์  
- คณะกรรมการตรวจรับ กํากับการอย่าง
ใกล้ชิด 
 

6 ขั้นตอนงานตาม TOR  
4. ขอบเขตการด าเนินงานข้อ 4.3  
การบริหารและรายงานผลการดําเนินงาน ของรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ อาจดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1x3 = 3 
(ปาน
กลาง) 

- คณะกรรมการตรวจรับ กํากับการอย่าง
ใกล้ชิด 
- ผอ.สสว. สั่งการ เป็นการเฉพาะถึง
คณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
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แบบรายงานรอบที่ 1 
 

O  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
O   แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
O   มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว  
O   จัดส่งรายงานภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565  
O   ส าหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการ 

               ของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1  
               ทุกโครงการ  
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 ตารางท่ี 3                                                                                                   แบบรายงานที่ 1 
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รอบท่ี 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

จ านวนรวม 1 หน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ชื่อโครงการ จ้างดําเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
2. งบประมาณ  43,200,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระยะเวลา
ดําเนินการ ตั้งแต่ลงนามในสัญญา ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
3. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือ ไฟล์ Ms Excel (ตามแบบ) 
 
 
ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ

เสี่ยง 
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 ขั้ น ต อน แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะก ร ร มก า ร จั ด จ้ า ง 
คณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับ อาจเรียก-รับ
หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด (เช่น 
สินบน ค่าอํานวยความสะดวก ค่ารับรองและ
ของขวัญ สินน้ําใจ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ห รื อ ก า ร ขั ด กั น ข อ ง
ผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง 

1x5 = 5 
(สูง) 

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การป้องกันการรับสินบน (พฤษภาคม 
2561) 
-  ผอ.สสว .  สั่ งการ เป็นการเฉพาะถึ ง
คณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
 

2 ขั้นตอนงานตาม TOR  
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  
การกําหนดประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมา
ต้องมีอย่างน้อย 2 ชุดผลงาน (1.ด้านการพัฒนา
ยกระดับผู้ประกอบการ 2. ด้านการจัดงาน
เชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตร) หรือมากกว่า โดย
แต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5.4 ล้าน
บาท และเป็นผลงานในปี 2558 – 2564  อาจ
ปิ ดกั้ น โ อกาสของผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอบางร าย 
เนื่องจากมีผลงานไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่
กําหนด  
 

1x5 = 5 
(สูง) 

- ประกาศ สสว. เรื่อง มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สสว. 
ลว. 5 เมษายน 2562 
-  มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้า งผ่ าน
เว็บไซต์ สสว. อย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
2. ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต 
(TOR) 
3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) 
4. ประกาศราคากลาง  
5. ประกาศผู้ชนะ  
6. ประกาศยกเลิก จัดซื้อจัดจ้าง 
-  ผอ.สสว .  สั่ งการ เป็นการเฉพาะถึ ง
คณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

         ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 

เงินงบประมาณ      เงินนอกงบประมาณ 

        ไม่ได้ส่ง  เหตุผล............... 



 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ห น้ า  12 
ประจําป ี2565   
 
 

ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
เสี่ยง 

การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 ขั้นตอนงานตาม TOR  
4. ขอบเขตการด าเนินงานข้อย่อย 4.1.2 
คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการอาจสร้างวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์การประกาศรับสมัคร
คัดเลือก และอาจทําให้ผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านการคัดเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการ 
 

1x4 = 4 
(สูง) 

- กําหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้ประกอบการแล้ว ในการประกาศเผยแพร่
และรับสมัครและการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด 
- ประกาศ สสว. เรื่อง มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลยพินิจของ สสว. ลว. 5 เมษายน 
2562 

4 ขั้นตอนงานตาม TOR  
4. ขอบเขตการด าเนินงานข้อย่อย 4.1.3 
การจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับศักยภาพ อาจมี
การดําเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

1x3 = 3 
(ปานกลาง) 

- กําหนดให้ผู้รับจ้างจัดทํารายงานการให้
คําปรึกษาเชิงลึกและเอกสารประกอบ 
พร้อมสรุปผลการพัฒนายกระดับ ตาม
แบบฟอร์มที่ สสว. กําหนด 
- คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้อง 
 

5 ขั้นตอนงานตาม TOR  
4. ขอบเขตการด าเนินงานข้อ 4.2 
การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการผ่านการ
เชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรให้ผู้ประกอบการเข้า
สู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME-GP Day) 
อาจดําเนินการไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 

1x3 = 3 
(ปานกลาง) 

- กําหนดขนาดและพ้ืนที่ในการจัดงานและ
รายละเอียดของการประชาสัมพันธ์  
- คณะกรรมการตรวจรับ กํากับการอย่าง
ใกล้ชิด 
 
 

6 ขั้นตอนงานตาม TOR  
4. ขอบเขตการด าเนินงานข้อ 4.3  
การบริหารและรายงานผลการดําเนินงาน ของ
รายงานฉบับสมบูรณ์ อาจดําเนินการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1x3 = 3 
(ปานกลาง) 

- คณะกรรมการตรวจรับ กํากับการอย่าง
ใกล้ชิด 
-  ผอ.สสว .  สั่ งการ เป็นการเฉพาะถึ ง
คณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ดําเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 



 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ห น้ า  13 
ประจําป ี2565   
 
 

ตารางท่ี 4                                                                                                    แบบรายงานที่ 2 
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หน่วยงาน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ชื่อโครงการ จ้างดําเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพ้ืนที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
งบประมาณ 43,200,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระยะเวลา
ด าเนินการ ตั้งแต่ลงนามในสัญญา ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565  
 
 

ส่วนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ............................................. (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด 

(ประเภท จํานวน คุณลักษณะ 
(Spec) อ่ืน ๆ) 

งบประมาณ 
การงบประมาณ 

(Cost 
breakdown) 

รวม
งบประมาณ  

(บาท) 

1 ขั้นตอนงานตาม TOR  
ข้อ 4.1 พัฒนายกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ  ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 

 
- ประสานและกําหนดหลักเกณฑ์ 
- รับสมัครและคัดเลือก 
- พัฒนายกระดับศักยภาพ 

 
497,600  

1,593,000 
31,446,000  

 
33,536,600 

2 ขั้นตอนงานตาม TOR  
ข้ อ  4 . 2  พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ
ผู้ประกอบการผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้า
และพันธมิตรให้ผู้ประกอบการเข้าสู่
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME-GP 
Day) 

 
- แนวคิด รูปแบบ 
- จัดหาพื้นที่/ตกแต่งสถานที่/
กิจกรรมภายในงาน 
- สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์ 
- อํานวยการ/บริหารการจัดงาน 
- ประเมินผลการจัดงาน 

 
209,000  

6,140,480 
 

850,000  
350,500 
105,000 

 
7,654,980 

3 ขั้นตอนงานตาม TOR  
ข้อ 4.3 การบริหารและรายงานผล
การดําเนินงาน 

 
- บุคลากรและทีมงาน 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 
1,338,250  

338,500 

 
1,676,750 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,868,330 

 

  เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ 

เข้าร่วมโครงการ IP 
 เข้าร่วมโครงการ CoST 

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP 
มีแผนเข้าร่วมโครงการ  CoST 



 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ห น้ า  14 
ประจําป ี2565   
 
 

แบบรายงานรอบที่ 2 
 O   รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 O   รายงานผลหรือความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
                          การทุจริต  
 O   ได้ เ ผยแพร่บน เ ว็บไซต์ของหน่ วยงานและส่ งรายงาน ให้  ปปท.  ภายใน 
                         วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  

 
 ตารางท่ี 5                                                                                   แบบรายงานรอบที่ 2 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ___________________ 

รอบท่ี 2 ผลการด าเนินการความเสี่ยงการทุจริต 
จ านวนรวม __________________ หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................. 
ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
1. ชื่อกระบวนงาน ................................................................................  
2. รวมระยะเวลาดําเนินการตามคู่มือประชาชน............................... วัน 
ด้านที่ 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
1. ชื่องานตามภารกิจ ........................................................................... 

ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ชื่อโครงการ ....................................................................................  
2. งบประมาณ ................................. บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..........................ระยะเวลาดําเนินการ
................... 
 
3. ส่วนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.............................................(กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือ ไฟล์ Ms Excel (ตามแบบ) 
 
 
ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต 

ผลการด าเนินการ 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
  

 
  

 

เงินงบประมาณ        เงินนอกงบประมาณ 

        ไม่ได้ส่ง 1 เหตุผล............... ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 

ให้หน่วยงานเลือก

เฉพาะด้านที่ทําการ

ประเมิน/ส่วนด้านที่

ไม่ได้ทําการประเมิน 

ให้ทําการตัดออก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 



ค าน า 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร ซึ่งสาเหตุ

ของความเสี่ยงเหล่านี้อาจมาจากต้นตอแท้จริงที่ค้นหาได้ยาก การบริหารความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน 

ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหัวหน้าหน่วยงานและเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน  

การทุจริตทุกรูปแบบ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการวางแผนการป้องกันที่เหมาะสม  

มาใช้ในองค์กร จะช่วยสร้างหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะสามารถลดโอกาส  

การเกิดทุจริตและ/หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด ระบบป้องกันที่ก าหนดไว้ อาจมีส่วนช่วย 

ลดความเสียหายได้มากกว่าการที่ไม่มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตป้องกันไว้เลย และ  

การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าที่ดีที่สุด ก็คือ การก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงไว้ในส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานประจ า เพ่ือสร้างความคุ้นชินให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่า

เป็นภาระงานทีเ่พ่ิมขึ้นจากภาระงานปกติแต่อย่างใด 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะเป็นกลไกของรัฐบาล  

ในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่บริหารงาน  

ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้น าการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต  

มาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการบริหารงานและเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้  

เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สสว. จึงได้จัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยง 

การทุจริต (FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS) เพ่ือให้บุคลากรของ สสว. ได้ใช้ศึกษาเพ่ือสร้างความ

เข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  1 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา 
สืบเนื่องจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ

ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :  CPI) ประจ าปี  2559 เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2560 ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน
ทั้ งหมด 176 ประเทศ ลดลงจากปี  2558 ซึ่ งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยู่ ในล าดับที่  76  
จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ จากผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับ 
การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงจากปี 2558 อย่างมาก โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีแหล่ง 
การประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด 4 แหล่ง คือ Global Insight Country Risk Ratings (GI) (22 คะแนน  
(-20 คะแนน)) World Economic Forum (WEF) (37 คะแนน(-6 คะแนน)) Political and Economic Risk 
Consultancy, Ltd.  (PERC)  (38 คะแนน  ( -3 คะแนน ) )  และ  Economist Intelligence Unit (EIU)  
(37 คะแนน(-1 คะแนน)) ซึ่งแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ GI รองลงมาคือ WEF โดยเป็น
แหล่งการประเมินที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตการจ่ายสินบนใน
กระบวนการต่าง ๆ ดังนั้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าในสายตานานาชาติยังไม่เกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของ
ประเทศไทย โดยมีปรากฎการณ์เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจที่มาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างรับรู้ได้ 

ประเทศไทยเริ่มมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23 มกราคม 2561 เห็นชอบ 
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยแนวทางและเครื่องมือ 
การประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนด  
เพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ  
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ 
มีหน้าที่ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเ พ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม  จึงได้มีการจัดท าการประเมินความเสี่ยง โดยน าแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) มาใช้เป็นต้นแบบในการจัดท าคู่มือ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และเป็นการเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้มีการทุจริตประพฤติมิชอบในเกิดขึ้นในหน่วยงานของ สสว. และได้จัดท า
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือให้บุคลากรของ สสว. ใช้ศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเชิงป้องกันเพ่ือประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต 

  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ 
การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อนและ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตาม
ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald  
R. Cressey (1940) ซ่ึงเป็นนักสังคมวิทยาและอาชญวิทยาชาวอเมริกัน ได้ให้สมมติฐานไว้ในหนังสือซื่อ 
Other's People Money 
 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต (The Fraud Triangle)  

นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (1940) ยังมี
ทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud ของ David T. Wolfe and Dana R. Hermanson (2004) และทฤษฎี 
GONE Theory ของ Leonard J. Brook (2004) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรม
ผู้กระท าผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ตามตารางดังนี้ 
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Triangle Fraud Four-sided Diamond Gone Theory 
1. Opportunity 1. Capability 

2. Opportunity 
1. G-Greed 
2. O-Opportunity 

2. Pressure 3. Incentive / Motive 3. N-Need 
3. Rationalization 4. Rationalization 4. E-Expectation 

 
 
ตารางท่ี 1 ค าอธิบายความหมาย ค าศัพท์ของทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต 
Opportunity โอกาส เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเอ้ืออ านวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ เปิดโอกาส 

ที่จะฉกฉวยผลประโยชน์เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของ 
ระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ท าได้ 

Pressure ความกดดันและแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน 
จากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจ าเป็นต้องการใช้เงิน 

Incentive / Motive แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ 
Capability ความสามารถ มีความสามารถท่ีท าได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถ 

เฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอ้ือประโยชน์ที่จะประพฤติ 
มิชอบและท าการทุจริตได ้

Rationalization มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถท าได้ คนอ่ืนยังสามารถท าได้ 
โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากต าแหน่งหน้าที่ 

Greed ความโลภ เกิดความละโมบโลกมาก เห็นคนอื่นท าผิดแล้วไม่ได้รับการ 
ลงโทษ จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากท าบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนม ี

Need ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจ าเป็นที่ต้องการใช้เงิน 
จึงเป็นแรงกดดันให้ท าทุกสิ่งที่ท าได้เพ่ือให้ได้เงินมา 

Expectation ความคาดหวังว่าสิงที่ตนกระท าไม่มีผู้อ่ืนล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาส 
ที่จะถูกค้นพบการกระท าที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก 

 
(ข้อมูลจากบทความ ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต

ในสหกรณ์ได้อย่างไร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
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2.2 แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ควรมีการติดตาม จ านวนคดี หรือ เรื่องที่ยังไม่เกิด / หรือมีแต่ยังตรวจไม่พบหรืออาจสมยอมกัน 

หรือ เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เพื่อเฝ้าระวังและก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพที่ 2 การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 
 
2.3 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดการทุจริต 
2) ปรับปรุงกลไกการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน 
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2.4 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 

2.4.1 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  2.4.2 ศัพท์เฉพาะและค านิยาม 
ตารางท่ี 2  การอธิบายศัพท์เฉพาะและค านิยาม 

ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
ความเสี่ยงการทุจริต 
 (Corruption Risk) 

การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานใน
อนาคต 

ความเสี่ยง (Risk) ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ 
ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบน 
ไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดข้ึนอาจส่งผลในทางบวก 
หรือทางลบก็ได้ 

     ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง 
                     ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส 

ความเสี่ยง / ปัญหา ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม 
ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา 

ประเภท 
ความเสี่ยงการทุจรติ 

ความเสีย่งทุจริตที่เกีย่วข้องกับ 

การพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต 

ตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ความเสีย่งทุจริตในความโปร่งใส 

ของการใช้อ านาจ และต าแหน่ง 

หน้าท่ี 

ความเสีย่งทุจริตในความโปร่งใส 

ของการใช้จ่ายงบประมาณและ 

การบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ 

1
. 

2
. 

3
. 
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ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
 

เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง 

โอกาส (Likelihood) 
 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 

ผลกระทบ (Impact) 
 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
การทุจริต (Risk Score) 

คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือ
โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ 

Key Controls in place 
 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน 

Further Actions to be Taken 
 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดท าเพ่ิมเติม 

2.4.3 ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน 

การทุจริต 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายการทุจริต คือ ประพฤติชั่วคดโกง ไม่ซื่อตรง 

ประมวลกฎหมายอาญา ในมาตรา 1 (1) บัญญัติว่า ทุจริต หมายความว่า เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 4 ได้บัญญัติว่า ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติกรรม  
ที่อาจท าให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 บัญญัติว่า ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐทุจริต 
ต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใด ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น  
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยส าหรับตน เองหรือผู้ อ่ืน  
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หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ได้ก าหนดความหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง และพวกพ้อง 

องค์การระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส (Transparency International) ได้ก าหนด
ความหมาย คอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจที่ได้รับความไว้วางใจในทางที่ผิด เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล 

สินบน 

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้  
มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ
จูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคา และอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน เป็นต้น 

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ า 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คู่มือการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

“ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง 
หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทางธุรกิจ การค้า  
การลงทุนเพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น” 

“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะ 
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระท าการใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง  
ที่แยกออกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ของรัฐ การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
และจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของ
บุคคลในสถานะเอกชนเพียงแต่การกระท าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน  
จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน” 
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“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็น
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของรัฐ
หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ ที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆหรือน าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือ
เกี่ยวข้องในการใช้อ านาจหน้าที่หรือดุยลพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการ
ดังกล่าวนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ ส าหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” 

2.5 ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งมีตัวอย่างรูปแบบการทุจริต ดังนี้ 

• ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือน าใส่ถังหรือ 
ทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

• เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
• ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 
• การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 
• ในการก าหนด TOR การจัดชื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง  

มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจ าเป็น (Over Designs) เพ่ือให้
มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

• คณะกรรมการก ากับการจ้างที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับ
ในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม 
หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งท่ีไม่มีประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 

• คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่ เกิน 
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม 

• การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจ าเป็น ท าให้  
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

• มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 
• การก าหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ 
• ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้น าวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้ 
• ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง 
• มีการล็อกสเปกวัสดุที่ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน 
• การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
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• คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมา 
โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปท าการตรวจรับงานก่อสร้าง 

• มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา 

• มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือก าหนด
คุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการก าหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการน าร่าง TOR 
ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ เป็นผู้ก าหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR 
เป็นเพียงการด าเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน 

• การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดชื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 
2.6 ปัจจัยส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

  1. ความมุ่งมั่นของผู้น าองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรที่
ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพ่ือเรียนรู้และ 
หาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ า กุญแจส าคัญท่ีช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโต ไม่ใช่ความสามารถ
ในการหลีกเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการที่ผู้น าองค์กรต้องท าให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางท่ีทุกส่วนจะต้องน าไปปฏิบัติ 

2. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร 
3. ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระท าการ 

อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรม 
ด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมิน (Outside in) และอาจให้
มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน 

4. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไชต์ของ
หน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติตตามประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ก าหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่ก าหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริง แต่
ไมไ่ด้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแนวทางของหน่วยงานได้ 
ทุกรูปแบบจะใช้วิธีใดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตก็ได้ หรือตามคู่มือฉบับเดิมตามแนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. ได้จัดท าเมื่อปี 2563 ซึ่งมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ท. ก็ได้  ส าหรับคู่มือฉบับนี้ใด้น า
กรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission (COSO)  

1. COSO 2013 internal Control  
2. COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and     

              Performance เนื่องจากการที่คู่มือฉบับนี้ได้น าแนวคิดท้ัง 2013 และ 2017 
3.1 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 

 3.1.1 กรอบตาม COSO 2013 
  กรอบหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ 
มาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพ่ิมเติมอีก 3 
ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control Over Financial 
Report Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมือ่ปี 2009 เป็นแนวทางด้านการก ากับ ติตตาม 
Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทางเพ่ิมเติมด้านการควบคุม
ภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี 

2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่
ก าหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วน
อ่ืน ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติม
เรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการก ากับดูแล
กิ จ ก า ร  ดั ง นั้ น  ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
จึ งถือว่ ามีความส าคัญอย่ างยิ่ ง  ในการที่ จะ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการ
ป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายใน
กิจการ COSO ได้ผลักดันให้กิจการต่าง ๆ ท าการ
ขับเคลื่อน The Three Lines of Defense และ
ถื อ ว่ า เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง  Internal Control 
Framework 

ภาพที่ 3 The COSO 2013 Framework  
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มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

   หลักการที่ 1 – องคก์รยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
   หลักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
   หลักการที่ 4 – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
   หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
   หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
   หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
   หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
  องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
   หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 

 หลักการที่ 15 – มีการสื่อสารหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ  
                      ควบคุมภายใน 

  องค์ประกรอบที่ 5 : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม 

  3.1.2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
   Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้
เกิดข้ึนซ้ าอีก 

Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ 
 ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น
แก่ผู้บริหาร 

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด
ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งท่ี
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รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต
เข้ามาได้อีก 

Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสียงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor) 
  3.1.3 กรอบตาม COSO 2017 (COSO ERM 2017) 
   COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and 
Performance ชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการท างานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และ
การด าเนินงานขององค์กร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นหัวใจส าคัญเพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันให้องค์กรบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Enhancement) ให้กับองค์กร 
 

 
                         ภาพที่ 4 The COSO 2017 Framework  

 
  องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) Governance and Culture (การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร) 
ประกอบด้วย บทบาทของคณะกรรมการ โครงสร้างการด าเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ การก าหนด
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์ 
 2) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร)  
ประกอบด้วยการวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ การก าหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมิน
ทางเลือกของกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงองค์กร และการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง 
 3) Performance (เป้าหมายผลการด าเนินงาน)  
ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง การประเมินระดับความรุนแรง การจัดล าดับความเสี่ยง การตอบสนองความ
เสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงองค์กรทั้งหมด 
 4) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)  
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ประกอบด้วย การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถใน
การจัดการและระดับความเสี่ยง และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 5) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และ 
                       การรายงาน)  
ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยง และการรายงานความส าเร็จการด าเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยง 
 
 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้น เป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ 
ซึ่งแตกต่างจาก แนวคิดแบบเดิมหลายประการที่ส าคัญมี ดังนี้ 
 

แบบเดิม ERM 
1 ท าแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ 1 ท าแบบบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร 
2 บริหารแบบตั้งรับ (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 2 บริหารแบบเชิงรุก (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 
3 ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4 มุ่งเน้นด้านลบเพ่ือลดความเสียหาย 4 มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาส 

  ที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 
  

3.2 ความแตกต่างของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกับการตรวจสอบภายใน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและ แทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ในลักษณะก ากับติตตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision ควบคุมและตรวจสอบโดย
ใช้อ านาจกฎหมาย หน่วยงานของทางราชการจะเน้นที่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งจ าเป็นแต่
ได้ผลน้อยในการสร้าง "คุณภาพ" "คุณค่า" ที่เกิดจากการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังเป็นการเน้น "อดีต" มากกว่า 
"ปัจจุบัน" และ "อนาคต" 
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 3.3 วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้ 

  1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  3) การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ก่อนการท าประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ 
ด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้ 

 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วง
เวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ 

 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น 
โดยสามาถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 

 
 

  ในคู่มือนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการก าหนดเกณฑ์ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตาม
ความเหมาะสมของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
      ตารางท่ี 3 ตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) แบบจ านวนครั้งและแบบร้อยละ 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 
3 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
1 โอกาสเกิดการกระท าทุจริต 1 ครั้งต่อปี 
 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 
4 เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10) 
3 เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนบางครั้ง (ร้อยละ 5) 
2 เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) 
1 เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดข้ึนเลย) 

ตัวอย่าง การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  15 
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      ตารางท่ี 4 ตัวอย่างเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางด้านการเงิน 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 ความเสียหายตั้งแต่...........................บาท ถึง............................ .....บาท 
4 ความเสียหายตั้งแต่...........................บาท ถึง............................ .....บาท 
3 ความเสียหายตั้งแต่...........................บาท ถึง............................ .....บาท 
2 ความเสียหายตั้งแต่...........................บาท ถึง.................................บาท 
1 ความเสียหาย............................. บาท หรือน้อยกว่า 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 
4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว

อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 
3 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
1 แทบจะไม่มี 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการภาครัฐ 
(ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตมากกว่า 20 ครั้งต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 420ครั้งต่อปี 
3 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 
1 โอกาสเกิดการกระท าทุจริต 1 ครั้งต่อปี 
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ผลกระทบ (Impact) 
5 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูงมาก 

(ตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป) 
4 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูง 

(ตั้งแต่ 1,500,000 – 2,000,000 บาท) 
3 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับปานกลาง 

(ตั้งแต่ 1,000,000 – 1,500,000 บาท) 
2 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ า 

(ตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท) 
1 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ ามาก 

(ต่ ากว่า 500,000 บาท) 
 

      ตารางท่ี 6 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score 

โอกาสเกิด ผลกระทบ 
1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

3 ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 สีเขียว   หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 

 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

 สีส้ม     หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

 สีแดง    หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
การทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดความเสี่ยง
การทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการด าเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่
ท าการประเมินให้ละเอียดและชัดเจน มากที่สุดว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ 
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กระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ ่
ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่Risk Owners 
เท่านั้น 

การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง  
มีประวัติอยู่แล้ว  (Known Factor ) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์
ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์
ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ิมเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปช้างหน้า (Forward looking 
information) โดยไม่ค านึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมอง
ความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่ส าคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจ ากัด 
จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ไม่มีจิตส านึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การด าเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการ
ทุจริต เพราะจะท าให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  การให้คะแนนความสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการด าเนินงานพิจารณาจาก  
2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ในชั้น
ตอนที่ 1 โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบฟอร์มในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 7 ตัวอย่างการระบุประเด็น การประเมินคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
 

ล าดับที่ ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I) 
Likelihood Impact Risk Score 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

  

ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน

ของกระบวนงานหรือ

โครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสดุ

การประเมิน 

ระบุประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริตในแตล่ะขั้นตอนของ

การด าเนินงาน โดยละเอียด 

อธิบายรูปแบบ / วิธีการ ท่ี

อาจเกิดการทุจริตในอนาคต 

ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L 

และ I ตามที่หน่วยงาน

ก าหนด 

น าผลคณุ (L x I) ใส่คะแนน และ 
ระดับผลว่าสูงมาก / สูง / กลาง / ต่ า 
(ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความ

เสี่ยงการทุจริต) 
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 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่ก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยง
การทุจริตโดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตส่วนล าดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในล าดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรท าการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย  

การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้น ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in 
place) มาท าการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูค าอธิบายเพ่ิมเติม)  
เพ่ือพิจารณาจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) โดย
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้  
ตามแบบฟอร์มในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 8 การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 
 

ระดับ ค าอธิบาย 
 

ด ี การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ
ควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

  
และต้องมีการติดตามเพ่ือประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด หรืออาจต้องเพ่ิมเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ หากพบว่ารูปแบบการ
ทุจริตหรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA 
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ตารางท่ี 9 ค าแนะน าการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

กระบวนงาน / โครงการ ...................................................................................... 
หน่วยงาน ................................................................................. 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน /  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 

 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ระบุขั้นตอน / ประเด็น

ความเสี่ยงการทุจริต / 

ผลคูณ (L x I) ใส่

คะแนน และระดับว่าสูง

มาก / สูง / กลาง 

เฉพาะขั้นตอนของการ

ด าเนินงานที่มีความเสี่ยง

สูงมาก / สูงหรือปาน

กลาง ตามตารางที่ 1 

ระบุมาตรการฯ และ

รายละเอียดของ

มาตรการฯ เช่น 

แนวทาง รูปแบบ 

วิธีการด าเนินการ 

วิธีการน ามาตรการฯ 

ไปสู่การปฏิบัติหรือ

บังคับใช้ ระยะเวลา

ด าเนินการ ฯลฯ ให้

ชัดเจน 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  20 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ส่วนที่ 4 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ: ปปท.) 
 4.1 กระบวนงาน/โครงการ ที่ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 10 โครงการที่ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ ปปท. ก าหนดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทท่ี รายละเอียด 

3 องค์การมหาชน ให้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 
2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จ านวน 1 โครงการ 

หมายเหตุ : 
1. กรณีหน่วยงานท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ท าการคัดเลือก

โครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณท่ีมีวงเงินสูงสุด จ านวน 1 โครงการ 
2. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) 

เรื่ องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ  ครม. 27 มีนาคม 2563 และมติ  ครม.  
28มกราคม 2563 หรือคดีการทุจริ ตประพฤติมิ ชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต  
เพ่ือลดโอกาสเกิดซ้ า 

3. ส าหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณ
การงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ Ms World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1 ทุกโครงการ(ตามแบบ) 

4. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานท าการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จ านวน 1 โครงการ ถึงแม้จะโครงการที่เข้าร่วมโครงการ 
ข้ อตกลงคุณธรรม  ( Integrity Pact) หรื อ โครงการก่ อสร้ า งขนาดใหญ่  COST (Construction Sector 
Transparency) หรือ โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ท า
การประเงินความเสี่ยงการทุจริต 

 
4.2 การจัดกลุ่มประเภทหน่วยงานที่ต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

                ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการจัดกลุ่มจาก ปปท.ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้อยู่ในกลุ่ม  

7.2.3 องค์การมหาชน  
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 

9 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  21 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

4.3 ประเภทงานที่ต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
      ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถูกระบุให้ท าการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จ านวน 1 โครงการ 
 
4.4 ก าหนดการรายงาน 

  4.4.1 (รายงานรอบที่ 1) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565  
ตามแบบรายงาน 

ส าหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการ 
ของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1 ทุกโครงการ (ตามแบบ
รายงาน) 

4.4.2 (รายงานรอบที่ 2) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  รายงานผลหรือ
ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผ่นบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตามแบบรายงาน 

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามก าหนดเวลา อาจส่งผลต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพ
มาตการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. จะท าการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน 
2565 

4.4.3 จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1 และรายงานรอบที่ 2) 
มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. 99 หมู่ 
4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 พร้อมทั้ง
เอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email: pacc.crapublicsector@gmail.com 
 

4.5 แบบการรายงาน 
4.5.1 แบบรายงานรอบท่ี 1  

(1) แบบรายงานที่ 1 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน 

(2) แบบรายงานที่ 2 แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

(3) แบบรายงานที่ 3 สรุปรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ท าการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด 

 
 
 

mailto:pacc.crapublicsector@gmail.com


คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  22 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ตารางท่ี 11                                                                                            แบบรายงานที่ 1 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ___________________ 

รอบท่ี 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
จ านวนรวม __________________ หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................. 
ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
1. ชื่อกระบวนงาน................................................................................  
2. รวมระยะเวลาด าเนินการตามคู่มือประชาชน............................... วัน 
ด้านที่ 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
1. ชื่องานตามภารกิจ ........................................................................... 
ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ชื่อโครงการ ....................................................................................  
2. งบประมาณ ................................. บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..........................ระยะเวลาด าเนินการ
................... 
 
3. ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.............................................(กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือ ไฟล์ Ms Excel (ตาม
แบบ) 
 
 
ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
  

 
 

  

  
 
 

  

 
 

เงินงบประมาณ        เงินนอกงบประมาณ 

        ไม่ได้ส่ง 1 เหตุผล............... ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 

ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้าน

ท่ีท าการประเมิน/ส่วนด้านท่ี

ไม่ได้ท าการประเมินให้ท าการ

ตัดออก 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  23 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ตารางท่ี 12                                                                                            แบบรายงานที่ 2 
 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต __________________________ 
หน่วยงาน ....................................................................................... 
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด ..................... 
ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ............................................ 

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ชื่อโครงการ ................................................................................................................. 
งบประมาณ ........................... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ........................ ระยะเวลาด าเนินการ
..................... 
 
ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ............................................. (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
 
 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด 

(ประเภท จ านวน 
คุณลักษณะ (Spec) อ่ืน ๆ ) 

งบประมาณ 
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ  
(บาท) 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
  
 
 
 

เงินงบประมาณ 

เข้าร่วมโครงการ IP 

 เข้าร่วมโครงการ CoST 

เงินนอกงบประมาณ 

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP 

มีแผนเข้าร่วมโครงการ  CoST 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  24 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

4.5.2 แบบรายงานรอบที่ 2 
  จัดส่งแบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

 
ตารางท่ี 13                                                                                       แบบรายงานรอบที่ 2 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ___________________ 

รอบท่ี 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
จ านวนรวม __________________ หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................. 
ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
1. ชื่อกระบวนงาน................................................................................  
2. รวมระยะเวลาด าเนินการตามคู่มือประชาชน............................... วัน 
ด้านที่ 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
1. ชื่องานตามภารกิจ ........................................................................... 
ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ชื่อโครงการ ....................................................................................  
2. งบประมาณ ................................. บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..........................ระยะเวลาด าเนินการ
................... 
 
3. ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.............................................(กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือ ไฟล์ Ms Excel (ตาม
แบบ) 
 
 
ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
  

 
 

  

 
 

เงินงบประมาณ        เงินนอกงบประมาณ 

        ไม่ได้ส่ง 1 เหตุผล............... ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 

ให้หน่วยงานเลือก

เฉพาะด้านที่ท าการ

ประเมิน/ส่วนด้านที่

ไม่ได้ท าการประเมิน 

ให้ท าการตัดออก 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  25 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ส่วนที่ 5 
เกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565 

 
5.1 วัตถุประสงค์การประเมินเชิงคุณภาพ 

  การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) 
เพ่ือให้เกิด การพัฒนาระบบหรือนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริตในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของรัฐ (Improving Governance) 
  
 5.2 ประเภทมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
(Corruption Risk Control) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเสี่ยงการทุจริตที่

เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

อนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. 

อ านวยความสะดวก ใน

การพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 

ความเสี่ยงการทุจริตใน

ความโปร่งใสของการใช้

อ านาจ และต าแหน่ง

หน้าท่ี 

ความเสี่ยงการทุจริตใน

ความโปร่งใสของโครงการ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2. 3. 

ประเภทมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1. 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  26 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 5.3 เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ  
  เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk 
Control) ระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับ (Scale) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” แต่ละระดับ จ าแนก
เป็น 3 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
 ด้านที่ 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P (Pass) ระดับพอใช ้

 G (Good) ระดับด ี

 E  (Excellent) ระดับยอดเยี่ยม 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  27 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ตารางท่ี 14               เกณฑ์การประเมิน ประเภทท่ี 1 การอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

ด้านความเสี่ยง 
การทุจริต 

เกณฑ์การประเมิน “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” 
(Corruption Risk Control) 

1. การพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ 

ระดับคะแนน P (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า) 
1) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่
เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
2) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มี
การบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

 

ด้านความเสี่ยง 
การทุจริต 

เกณฑ์การประเมิน “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” 
(Corruption Risk Control) 

 ระดับคะแนน G (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ P ก่อน) และต้องเป็นมาตรการฯ ของ
ประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรง สูง-สูงมาก เท่านั้น 
3) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การให้บริการด้านการอนุมัติอนุญาต ของ
ประชาชนให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง ลดอุปสรรคการให้บริการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การค้าการลงทุนหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการให้บริการ
ของภาครัฐ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามาตรการหรือระบบการให้บริการจากของเดิมที่
หน่วยงานมีอยู่ก่อนอย่างไรด้วย 
4) มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม่
รับสินบน สินน้ าใจ ของขวัญและไม่เรียกร้องผลประโยซน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องของกระบวนงานที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมา
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตแนวปฏิบัติต้องสอดคล้องกับลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง(ต้องไม่เป็นนโยบาย
มาตรการ คู่มือ หรือ แนวทางที่ประกาศในภาพรวมของหน่วยงานที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงที่
ส าหรับเจ้าหน้าที่ประเภทที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมากที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) 
5) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มี
การบังคับใช้ หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

ระดับคะแนน E (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ G ก่อน) 
6) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ใน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  28 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ตารางท่ี 15               เกณฑ์การประเมิน ประเภทท่ี 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประเภท เกณฑ์การประเมินแต่ละระดับจ าแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยง 
2. การใช้
อ านาจและ
ต าแหน่ง
หน้าที่ 

ระดับคะแนน P (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า) 
3) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น
ความเสี่ยงการทุจริต 
4) แสดงให้เห็นถึงการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับ
ใช้ หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

ระดับคะแนน G (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ P ก่อน) และต้องเป็นมาตรการฯ ของ
ประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรง สูง-สูงมาก เท่านั้น 
3) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อ านาจและหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามาตรการ หรือระบบจาก
ของเดิมท่ีหน่วยงานมีอยู่ก่อนอย่างไรด้วย 
4) มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น ไม่รับสินบน 
สินน้ าใจ ของขวัญ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระบวนงาน
ที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตเฉพาะกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติต้องสอดคล้อง
กับลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือ แนวทางท่ีประกาศใน
ภาพรวมของหน่วยงานที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงทีส าหรับเจ้าหน้าที่ประเภท ที่มีความเสี่ยงสูง สูงมากที่
เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการ 
5) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการ
บังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานทุจริต) 

ระดับคะแนน E (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ G ก่อน) 
6) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับระบบหรือกระบวนการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่เป็นผลมาจากการพัฒนามาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อ านาจและหน้าที่โดยประกาศเป็นแนวนโยบายของผู้บริหาร ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

 
 
 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  29 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ตารางท่ี 16                        เกณฑ์การประเมิน ประเภทท่ี 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเภท เกณฑ์การประเมินแต่ละระดับจ าแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

3. โครงการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ระดับคะแนน P (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า) 
1) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจดุ ตรงประเด็นความเสี่ยงการทจุริต 
2) แสดงให้เห็นถึงวิธีการ การน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการบังคับใช้ หรือเอามีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

ระดับคะแนน G (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ P ก่อน) และต้องเป็นมาตรการฯ 
ของประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรง สูง-สูงมาก เท่านั้น 
3) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามาตรการ 
หรือระบบจากของเดิมท่ีหน่วยงานมีอยู่ก่อนอย่างไร ด้วย 
4) มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ไม่รับสินบน สินน้ าใจ ของขวัญ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระบวนงานที่ท าการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตโดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะ
กระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติต้องสอดคล้องกับ
ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือ แนวทางที่
ประกาศในภาพรวมของหน่วยงานที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ประเภท ที่มี
ความเสี่ยงสูง-สูงมากท่ีเป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
5) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

ระดับคะแนน E (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ G ก่อน) 
6) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

6.1 มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามความเหมาะสมที่ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึง
และสามารถน าข้อมูลไปประมวลผลต่อด้วยเครื่องมือทางอิ เล็กทรอนิกส์ ได้  เช่น 
ในรูปแบบ MS World หรือไฟล์ MS Excel ในเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 3 รายการดังนี้ 

(1) รายละเอียดโครงการ 
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จ านวนตามรายการ (cost breakdown) 
(3) ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง 

6.2 มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (เฉพาะกรณีโครงการไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรม) ให้มีความร่วมมือกัน 2 ฝ่าย ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างรัฐกับเอกชน (อาจจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบ เช่น เจตจ านง เจตนารมณ์ ข้อตกลง 
สัญญาคุณธรรม ฯลฯ เป็นต้น) การก าหนดข้อความ อาจน าสาระส าคัญตามข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) มาประยุกต์ใช้ 
7) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่  
การปฏิบัติ มีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 6 
แนวทางการ 

การจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
6. แนวทางการจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 6.1 กรอบแนวความคิด 
  มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขอ ง
หน่วยงานที่จัดส่งส านักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่าน ๆ มาพบว่าส่วนใหญ่ได้น าขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายและมาตรการอบรมปลูกจิตส านึก โครงการอบรมให้ความรู้ หรือนโยบาย มาตรการต่าง ๆ  
ของหน่วยงานที่ประกาศในภาพรวมขององค์กรมาก าหนดเป็นมาตรการ โดยไม่สอดคล้อง ตรงประเด็นจุดเสี่ยง
การทุจริตที่แท้จริง คู่มือฉบับนี้ขอน าแนวตัวอย่าง การจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญ เพ่ือให้คดีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การจัดท ามาตรการเป็นวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งที่
ต้องการอันดับแรกของการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งการที่จะ
บรรลุเป้าหมายจะต้องมีวิธีการ (How To) อันประกอบด้วยกระบวนการน าเข้า ( Input) เช่น ขั้นตอน 
กระบวนงาน เพ่ือท าให้มาตรการที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย หากมีผลลัพธ์ เกิดขึ้นมากกว่า 1 อย่างผลลัพธ์นั้นเป็น
ผลพลอยได้ (By Product) ของมาตรการที่ก าหนดไว้ 

ข้อมูลที่น ามาจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้มาจากการรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเป็ น
ต้นน้ า เพ่ือน ามาสู่การก าหนดมาตรการได้ตรงจุด เป็นเสมือนกลางน้ า ส่วนมาตรการที่ก าหนดไว้ต้องน าสู่การ
บังคับใช้ ด้วยการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือน ามาทบทวนในการปรับมาตรการให้สามารถควบคุม  
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการที่ดีต้องสามารถตอบสนอง รูปแบบพฤติการณ์ของความเสี่ยงที่
ค้นพบเป็นเสมือนปลายน้ า มาตรการต่าง ๆ ต้องมีการทบทวน ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบการ
ทุจริต มีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 

6.2 แนวตัวอย่าง การจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk 
Control) ประกอบด้วย การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)  มีการระบุมาตรการควบคุม ขั้นตอน
ตรวจสอบการท างานหรือข้อปฏิบัติอะไรที่ใช้ลดหรือป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริต สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มีการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็นมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการควบคุม การตรวจสอบ (Monitoring Control) 
การออกแบบระบบตรวจเฝ้าระวัง (MONITORING SYSTEM) วงรอบ
การติดตามผลและ/หรือรอบการสุ่มตรวจสอบ 

 

Operational 
Control 

Control 

Environment 
Monitoring 

Control 
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  6.2.1 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) 
   Operational Control การระบุว่ามาตรการควบคุม ขั้นตอนตรวจสอบการท างาน
หรือข้อปฏิบัติอะไรที่ใช้ลดหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เช่น 

 จัดให้มี Documentation ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพ เสียง ฯลฯ 
 การใช้เอกสาร การรับรองตนเองเพ่ือควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยาก หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ 
 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจทาน 
 การกระทบข้อมูล อย่างน้อย 2 แหล่งข้อมูลให้ตรง 
 การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียงเอกสารอย่างเดียว) 
 การใช้ระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ เพ่ือลดการเผชิญหน้า 
 เปลี่ยน/ปรับ Process 
 ลดขั้นตอน ลดดุลยพินิจ 

6.2.2 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เช่น 
 6.2.2.1 การเปิดเผยข้อมูล 
  ข้อมูลเปิดภาครัฐ หมายถึง ข้อมูลของรัฐบาลที่ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน าไปใช้ต่อหรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากข้อจ ากัดใด ๆ (องค์การ
สหประชาชาติ 2016) รัฐบาลเปิด คือ วัฒนธรรมการก ากับดูแลที่ส่งเสริมหลักการของความ
โปร่งใส ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในอันที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม (OECD,2017) 

ภาพที่ 5 คุณลักษณะของข้อมูลทีเ่ปิดเผย  
(ที่มา: World Wide Web Foundation, 2015) 
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 ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย (Open Data) 
1) ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (Complete)  
2) เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกปรุงแต่ง (Primary) 
3) อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพของข้อมูล (Timely) 
4) สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) 
5) สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ 
6) ต้องเปิดเผยโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) 
7) ต้องไม่มีลิขสิทธิ์ (Non-proprietary) 
8) ทุกคนมีสิทธิใช้ข้อมูลได้ (License-free) 
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแล้ว  
ข้อมูลเหล่านี้ประชาชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งยังช่วย  
ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการ ตลอดจนเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบการท างานและ
การใช้อ านาจของภาครัฐ ลดโอกาสการเกิดทุจริตที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติ ราชการ
สามารถบรรลุเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศและพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ 
   6.2.2.2 การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ
หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น
ไม่รับสินบน สินน้ าใจ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระบวนงานที่  
ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริ ต
เฉพาะกระบวนงานหรือโครงกรที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติต้องสอดคล้องกับลักษณะ
งานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือแนวทางที่ประกาศในภาพรวมของ
หน่วยงานที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงท่ีส าหรับเจ้าหน้าที่ประเภทที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจน) 
   ตัวอย่าง การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ 
สามารถตอบค าถามนี้ให้ได้ก่อน 

 ใครให้ ถ้าไม่ใช่เรามีต าแหน่งหน้าที่นี้เค้าจะให้เราหรือไม่ 
 ให้อะไร ของขวัญ สินน้ าใจ หรือการเลี้ยงรับรอง หรูหราหรือแพงเกินไปหรือไม่ 
 ให้เมื่อใด ช่วงเวลาหรือความบ่อยครั้งในการให้หรือเลี้ยงรับรอง เช่น ใกล้การ

ขออนุมัติ ขออนุญาต ต่อใบอนุญาต ประมูลโครงการของรัฐ 
 ท าไมต้องรับ รับแล้วจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจ หรือเอ้ือประโยชน์

ภายหลังหรือไม่ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
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สินบน (Bribery) : ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้  
มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ  
จูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ค่าอ านวยความสะดวก : คือค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่าง
ไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการหรือเป็น
การกระตุ้นให้ด าเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการกระท า
อันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น 

ค่ารับรอง และของขวัญ ค่ารับรองและของขวัญ : เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
กิจกรรมของผู้รับบริการรัฐ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ าใจ วัฒนธรรม  
ทางสังคมซึ่งอาจรวมถึง ค่าท่ีพัก ค่าโดยสาร การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บัตรก านัล ฯลฯ 

สินน้ าใจ : คือความเอ้ือเฟ้ือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ าใจ ความมีมิตรไมตรี การ
ดูแลกันและกัน เป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐของผู้รับในอนาคต 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เป็นค่าสิ่งของใด ๆ ที่มีค่าทางการเงินรวมถึงสิ่งใช้แทนเงินสดและ
สิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได ้

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interests: COI) 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง การขัดกันของประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ นักการเมือง หรือพนักงานที่น ามา
ตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม จนท าให้เกิดความไม่เป็นกลาง ไม่มีความสมดุลและไม่
ถูกต้องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เท่าท่ีควร  

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์มี  
3 ประเภท ได้แก่ 

1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) คือ มีความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ 
ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีใน
ปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคตส าหรับลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติก าหนดในปัจจุบันมี ๙ ลักษณะ ดังนี้ 

1. การรบัผลประโยชน์ต่าง ๆ 
2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ต้นสังกัด 
3. การท างานหลังจากพ้นต าแหน่งเจ้าหน้าที่หรือเกษียณอายุราชการ 
4. การท างานอาชีพพิเศษที่ตรงกับหน้าที่ของรัฐ 
5. การใช้ข้อมูลภายในของทางราชการเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
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6. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือผลทางการเมือง 
8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ

หน่วยงานของรัฐอ่ืนลักษณะพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.2.3 การควบคุม การตรวจสอบ (Monitoring Control) 

การออกแบบระบบตรวจเฝ้าระวัง (MONITORING SYSTEM) วงรอบการ
ติดตามผลและ/หรือรอบการสุ่มตรวจสอบ ตรวจอะไร ใครเป็นผู้ตรวจ เป็นระยะตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/
การตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise check) หรือการวางระบบในการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and 
Balance) การแบ่งแยกหน้าที่เพ่ือลดช่องทางในการเกิดการทุจริต ตามหลัก 3-Lines of Defense ระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) เป็นต้น 

6.2.4 ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (ข้อมูลจากคู่มือ
พิชิตความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ UNDP) น ามาเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน 

        ระยะก่อนประมูล 
 บรรจุรายการที่ไม่จ าเป็นไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ใช้วิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร 
 การแก้ไขสัญญาบางอย่างท าให้ได้ประโยชน์จากการแข่งขัน 
 การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อออกเป็นหน่วยย่อยทั้งท่ีควรจัดซื้อร่วมกัน 
 การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือเอ้ือประโยชน์ คุณสมบัติที่คลุมเครือก ากวม  
 การเขียนคุณสมบัติเฉพาะทีก่ าหนดโดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า” 
ระหว่างการประมูล 
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน 
 ข้อมูลความลับรั่วไหล เช่น ข้อมูลประมาณการต้นทุน 
 การตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ 
 การยื่นซองประมูลเป็นส่วนที่อ่อนไหว ซึ่งอาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า 
 เอาสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพ่ือท าให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ 
 การเปิดซองประมูล เกณฑ์ประเมินที่น ามาใช้แตกต่างจากที่ระบุไว้ประกาศ 
 จัดท าเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยพลการ 
 ปฏิเสธของประมูลโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบ เช่น ไม่มีแผ่นพับของสินค้าท่ีเสนอ 
 คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองแตกต่างจากเอกสารเผยแพร่ 
ระยะหลังประมูล 
 มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างท าให้มีเวลามากขึ้น 
 มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน  
 งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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ตัวอย่างข้อตกลงคุณธรรม 
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ประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
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นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
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ค าน า 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร ซึ่งสาเหตุ

ของความเสี่ยงเหล่านี้อาจมาจากต้นตอแท้จริงที่ค้นหาได้ยาก การบริหารความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน 

ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหัวหน้าหน่วยงานและเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน  

การทุจริตทุกรูปแบบ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการวางแผนการป้องกันที่เหมาะสม  

มาใช้ในองค์กร จะช่วยสร้างหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะสามารถลดโอกาส  

การเกิดทุจริตและ/หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด ระบบป้องกันที่ก าหนดไว้ อาจมีส่วนช่วย 

ลดความเสียหายได้มากกว่าการที่ไม่มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตป้องกันไว้เลย และ  

การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าที่ดีที่สุด ก็คือ การก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงไว้ในส่วนหนึ่งของการ

ปฏิบัติงานประจ า เพ่ือสร้างความคุ้นชินให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่า

เป็นภาระงานทีเ่พ่ิมขึ้นจากภาระงานปกติแต่อย่างใด 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะเป็นกลไกของรัฐบาล  

ในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่บริหารงาน  

ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้น าการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต  

มาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการบริหารงานและเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้  

เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สสว. จึงได้จัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยง 

การทุจริต (FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS) เพ่ือให้บุคลากรของ สสว. ได้ใช้ศึกษาเพ่ือสร้างความ

เข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

มกราคม 2565 
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ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา 
สืบเนื่องจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ

ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :  CPI) ประจ าปี  2559 เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2560 ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน
ทั้ งหมด 176 ประเทศ ลดลงจากปี  2558 ซึ่ งประเทศไทยมีคะแนน 38 คะแนน อยู่ ในล าดับที่  76  
จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ จากผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับ 
การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงจากปี 2558 อย่างมาก โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีแหล่ง 
การประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด 4 แหล่ง คือ Global Insight Country Risk Ratings (GI) (22 คะแนน  
(-20 คะแนน)) World Economic Forum (WEF) (37 คะแนน(-6 คะแนน)) Political and Economic Risk 
Consultancy, Ltd.  (PERC)  (38 คะแนน  ( -3 คะแนน ) )  และ  Economist Intelligence Unit (EIU)  
(37 คะแนน(-1 คะแนน)) ซึ่งแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ GI รองลงมาคือ WEF โดยเป็น
แหล่งการประเมินที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริตการจ่ายสินบนใน
กระบวนการต่าง ๆ ดังนั้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าในสายตานานาชาติยังไม่เกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของ
ประเทศไทย โดยมีปรากฎการณ์เรียกรับสินบนจากนักธุรกิจที่มาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างรับรู้ได้ 

ประเทศไทยเริ่มมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23 มกราคม 2561 เห็นชอบ 
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยแนวทางและเครื่องมือ 
การประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนด  
เพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ  
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ 
มีหน้าที่ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเ พ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม  จึงได้มีการจัดท าการประเมินความเสี่ยง โดยน าแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน 
ป.ป.ท.) มาใช้เป็นต้นแบบในการจัดท าคู่มือ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และเป็นการเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้มีการทุจริตประพฤติมิชอบในเกิดขึ้นในหน่วยงานของ สสว. และได้จัดท า
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือให้บุคลากรของ สสว. ใช้ศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเชิงป้องกันเพ่ือประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต 

  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ 
การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อนและ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตาม
ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald  
R. Cressey (1940) ซ่ึงเป็นนักสังคมวิทยาและอาชญวิทยาชาวอเมริกัน ได้ให้สมมติฐานไว้ในหนังสือซื่อ 
Other's People Money 
 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต (The Fraud Triangle)  

นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (1940) ยังมี
ทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud ของ David T. Wolfe and Dana R. Hermanson (2004) และทฤษฎี 
GONE Theory ของ Leonard J. Brook (2004) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรม
ผู้กระท าผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ตามตารางดังนี้ 
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Triangle Fraud Four-sided Diamond Gone Theory 
1. Opportunity 1. Capability 

2. Opportunity 
1. G-Greed 
2. O-Opportunity 

2. Pressure 3. Incentive / Motive 3. N-Need 
3. Rationalization 4. Rationalization 4. E-Expectation 

 
 
ตารางท่ี 1 ค าอธิบายความหมาย ค าศัพท์ของทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต 
Opportunity โอกาส เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเอ้ืออ านวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ เปิดโอกาส 

ที่จะฉกฉวยผลประโยชน์เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของ 
ระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ท าได้ 

Pressure ความกดดันและแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน 
จากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจ าเป็นต้องการใช้เงิน 

Incentive / Motive แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ 
Capability ความสามารถ มีความสามารถท่ีท าได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถ 

เฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอ้ือประโยชน์ที่จะประพฤติ 
มิชอบและท าการทุจริตได ้

Rationalization มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถท าได้ คนอ่ืนยังสามารถท าได้ 
โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากต าแหน่งหน้าที่ 

Greed ความโลภ เกิดความละโมบโลกมาก เห็นคนอื่นท าผิดแล้วไม่ได้รับการ 
ลงโทษ จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากท าบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนม ี

Need ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจ าเป็นที่ต้องการใช้เงิน 
จึงเป็นแรงกดดันให้ท าทุกสิ่งที่ท าได้เพ่ือให้ได้เงินมา 

Expectation ความคาดหวังว่าสิงที่ตนกระท าไม่มีผู้อ่ืนล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาส 
ที่จะถูกค้นพบการกระท าที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก 

 
(ข้อมูลจากบทความ ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต

ในสหกรณ์ได้อย่างไร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
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2.2 แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ควรมีการติดตาม จ านวนคดี หรือ เรื่องที่ยังไม่เกิด / หรือมีแต่ยังตรวจไม่พบหรืออาจสมยอมกัน 

หรือ เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เพื่อเฝ้าระวังและก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพที่ 2 การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 
 
2.3 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดการทุจริต 
2) ปรับปรุงกลไกการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือยับยั้งการทุจริต  
3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน 
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2.4 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 

2.4.1 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  2.4.2 ศัพท์เฉพาะและค านิยาม 
ตารางท่ี 2  การอธิบายศัพท์เฉพาะและค านิยาม 

ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
ความเสี่ยงการทุจริต 
 (Corruption Risk) 

การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานใน
อนาคต 

ความเสี่ยง (Risk) ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ 
ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบน 
ไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดข้ึนอาจส่งผลในทางบวก 
หรือทางลบก็ได้ 

     ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง 
                     ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส 

ความเสี่ยง / ปัญหา ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม 
ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา 

ประเภท 
ความเสี่ยงการทุจรติ 

ความเสีย่งทุจริตที่เกีย่วข้องกับ 

การพิจารณาอนุมัต ิอนุญาต 

ตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ความเสีย่งทุจริตในความโปร่งใส 

ของการใช้อ านาจ และต าแหน่ง 

หน้าท่ี 

ความเสีย่งทุจริตในความโปร่งใส 

ของการใช้จ่ายงบประมาณและ 

การบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ 

1
. 

2
. 

3
. 
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ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
 

เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง 

โอกาส (Likelihood) 
 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 

ผลกระทบ (Impact) 
 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
การทุจริต (Risk Score) 

คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือ
โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ 

Key Controls in place 
 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน 

Further Actions to be Taken 
 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดท าเพ่ิมเติม 

2.4.3 ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน 

การทุจริต 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายการทุจริต คือ ประพฤติชั่วคดโกง ไม่ซื่อตรง 

ประมวลกฎหมายอาญา ในมาตรา 1 (1) บัญญัติว่า ทุจริต หมายความว่า เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 4 ได้บัญญัติว่า ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติกรรม  
ที่อาจท าให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง 
หรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 
มาตรา 3 บัญญัติว่า ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐทุจริต 
ต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใด ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น  
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยส าหรับตน เองหรือผู้ อ่ืน  
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หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ได้ก าหนดความหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง และพวกพ้อง 

องค์การระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส (Transparency International) ได้ก าหนด
ความหมาย คอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจที่ได้รับความไว้วางใจในทางที่ผิด เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล 

สินบน 

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้  
มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ
จูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคา และอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน เป็นต้น 

ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ า 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คู่มือการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

“ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง 
หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทางธุรกิจ การค้า  
การลงทุนเพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น” 

“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะ 
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระท าการใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง  
ที่แยกออกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ของรัฐ การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
และจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่าง ๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของ
บุคคลในสถานะเอกชนเพียงแต่การกระท าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน  
จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน” 
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“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็น
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของรัฐ
หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ ที่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่าง ๆหรือน าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือ
เกี่ยวข้องในการใช้อ านาจหน้าที่หรือดุยลพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการ
ดังกล่าวนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ ส าหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” 

2.5 ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งมีตัวอย่างรูปแบบการทุจริต ดังนี้ 

• ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัว
ระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือน าใส่ถังหรือ 
ทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

• เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
• ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 
• การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 
• ในการก าหนด TOR การจัดชื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง  

มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจ าเป็น (Over Designs) เพ่ือให้
มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

• คณะกรรมการก ากับการจ้างที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับ
ในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง เพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม 
หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งท่ีไม่มีประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 

• คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่ เกิน 
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม 

• การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจ าเป็น ท าให้  
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

• มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 
• การก าหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ 
• ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้น าวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้ 
• ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง 
• มีการล็อกสเปกวัสดุที่ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน 
• การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
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• คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมา 
โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปท าการตรวจรับงานก่อสร้าง 

• มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา 

• มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือก าหนด
คุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการก าหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการน าร่าง TOR 
ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ เป็นผู้ก าหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR 
เป็นเพียงการด าเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน 

• การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดชื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 
2.6 ปัจจัยส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

  1. ความมุ่งมั่นของผู้น าองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรที่
ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพ่ือเรียนรู้และ 
หาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ า กุญแจส าคัญท่ีช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโต ไม่ใช่ความสามารถ
ในการหลีกเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการที่ผู้น าองค์กรต้องท าให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางท่ีทุกส่วนจะต้องน าไปปฏิบัติ 

2. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร 
3. ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระท าการ 

อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรม 
ด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมิน (Outside in) และอาจให้
มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน 

4. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไชต์ของ
หน่วยงานและมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติตตามประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ก าหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่ก าหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริง แต่
ไมไ่ด้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานสามารถด าเนินการตามแนวทางของหน่วยงานได้ 
ทุกรูปแบบจะใช้วิธีใดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตก็ได้ หรือตามคู่มือฉบับเดิมตามแนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. ได้จัดท าเมื่อปี 2563 ซึ่งมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ท. ก็ได้  ส าหรับคู่มือฉบับนี้ใด้น า
กรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission (COSO)  

1. COSO 2013 internal Control  
2. COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and     

              Performance เนื่องจากการที่คู่มือฉบับนี้ได้น าแนวคิดท้ัง 2013 และ 2017 
3.1 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 

 3.1.1 กรอบตาม COSO 2013 
  กรอบหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ 
มาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพ่ิมเติมอีก 3 
ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control Over Financial 
Report Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมือ่ปี 2009 เป็นแนวทางด้านการก ากับ ติตตาม 
Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทางเพ่ิมเติมด้านการควบคุม
ภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี 

2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่
ก าหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วน
อ่ืน ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติม
เรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการก ากับดูแล
กิ จ ก า ร  ดั ง นั้ น  ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
จึ งถือว่ ามีความส าคัญอย่ างยิ่ ง  ในการที่ จะ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการ
ป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายใน
กิจการ COSO ได้ผลักดันให้กิจการต่าง ๆ ท าการ
ขับเคลื่อน The Three Lines of Defense และ
ถื อ ว่ า เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง  Internal Control 
Framework 

ภาพที่ 3 The COSO 2013 Framework  
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มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

   หลักการที่ 1 – องคก์รยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
   หลักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
   หลักการที่ 4 – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
   หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
   หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
   หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
   หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
  องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
   หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 

 หลักการที่ 15 – มีการสื่อสารหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ  
                      ควบคุมภายใน 

  องค์ประกรอบที่ 5 : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม 

  3.1.2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
   Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้
เกิดข้ึนซ้ าอีก 

Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ 
 ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น
แก่ผู้บริหาร 

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด
ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งท่ี
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รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต
เข้ามาได้อีก 

Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสียงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor) 
  3.1.3 กรอบตาม COSO 2017 (COSO ERM 2017) 
   COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and 
Performance ชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการท างานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และ
การด าเนินงานขององค์กร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นหัวใจส าคัญเพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันให้องค์กรบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Enhancement) ให้กับองค์กร 
 

 
                         ภาพที่ 4 The COSO 2017 Framework  

 
  องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) Governance and Culture (การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร) 
ประกอบด้วย บทบาทของคณะกรรมการ โครงสร้างการด าเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ การก าหนด
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์ 
 2) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร)  
ประกอบด้วยการวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ การก าหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมิน
ทางเลือกของกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงองค์กร และการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง 
 3) Performance (เป้าหมายผลการด าเนินงาน)  
ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง การประเมินระดับความรุนแรง การจัดล าดับความเสี่ยง การตอบสนองความ
เสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงองค์กรทั้งหมด 
 4) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)  
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ประกอบด้วย การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถใน
การจัดการและระดับความเสี่ยง และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 5) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และ 
                       การรายงาน)  
ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยง และการรายงานความส าเร็จการด าเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยง 
 
 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้น เป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ 
ซึ่งแตกต่างจาก แนวคิดแบบเดิมหลายประการที่ส าคัญมี ดังนี้ 
 

แบบเดิม ERM 
1 ท าแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ 1 ท าแบบบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร 
2 บริหารแบบตั้งรับ (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 2 บริหารแบบเชิงรุก (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 
3 ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4 มุ่งเน้นด้านลบเพ่ือลดความเสียหาย 4 มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาส 

  ที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ 
  

3.2 ความแตกต่างของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกับการตรวจสอบภายใน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและ แทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ในลักษณะก ากับติตตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision ควบคุมและตรวจสอบโดย
ใช้อ านาจกฎหมาย หน่วยงานของทางราชการจะเน้นที่การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งจ าเป็นแต่
ได้ผลน้อยในการสร้าง "คุณภาพ" "คุณค่า" ที่เกิดจากการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังเป็นการเน้น "อดีต" มากกว่า 
"ปัจจุบัน" และ "อนาคต" 
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 3.3 วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้ 

  1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  3) การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ก่อนการท าประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ 
ด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้ 

 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วง
เวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ 

 ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น 
โดยสามาถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 

 
 

  ในคู่มือนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการก าหนดเกณฑ์ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตาม
ความเหมาะสมของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
      ตารางท่ี 3 ตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) แบบจ านวนครั้งและแบบร้อยละ 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 
3 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
1 โอกาสเกิดการกระท าทุจริต 1 ครั้งต่อปี 
 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 
4 เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10) 
3 เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนบางครั้ง (ร้อยละ 5) 
2 เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) 
1 เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดข้ึนเลย) 

ตัวอย่าง การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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      ตารางท่ี 4 ตัวอย่างเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางด้านการเงิน 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 ความเสียหายตั้งแต่...........................บาท ถึง............................ .....บาท 
4 ความเสียหายตั้งแต่...........................บาท ถึง............................ .....บาท 
3 ความเสียหายตั้งแต่...........................บาท ถึง............................ .....บาท 
2 ความเสียหายตั้งแต่...........................บาท ถึง.................................บาท 
1 ความเสียหาย............................. บาท หรือน้อยกว่า 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 
4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว

อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 
3 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
1 แทบจะไม่มี 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการภาครัฐ 
(ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตมากกว่า 20 ครั้งต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 420ครั้งต่อปี 
3 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 
1 โอกาสเกิดการกระท าทุจริต 1 ครั้งต่อปี 
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ผลกระทบ (Impact) 
5 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูงมาก 

(ตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป) 
4 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูง 

(ตั้งแต่ 1,500,000 – 2,000,000 บาท) 
3 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับปานกลาง 

(ตั้งแต่ 1,000,000 – 1,500,000 บาท) 
2 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ า 

(ตั้งแต่ 500,000 – 1,000,000 บาท) 
1 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ ามาก 

(ต่ ากว่า 500,000 บาท) 
 

      ตารางท่ี 6 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score 

โอกาสเกิด ผลกระทบ 
1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

3 ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 สีเขียว   หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 

 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

 สีส้ม     หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

 สีแดง    หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
การทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดความเสี่ยง
การทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการด าเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่
ท าการประเมินให้ละเอียดและชัดเจน มากที่สุดว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ 
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กระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ ่
ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่Risk Owners 
เท่านั้น 

การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง  
มีประวัติอยู่แล้ว  (Known Factor ) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์
ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์
ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ิมเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปช้างหน้า (Forward looking 
information) โดยไม่ค านึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมอง
ความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่ส าคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจ ากัด 
จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ไม่มีจิตส านึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การด าเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการ
ทุจริต เพราะจะท าให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  การให้คะแนนความสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการด าเนินงานพิจารณาจาก  
2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ า ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ในชั้น
ตอนที่ 1 โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบฟอร์มในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 7 ตัวอย่างการระบุประเด็น การประเมินคะแนนระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
 

ล าดับที่ ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I) 
Likelihood Impact Risk Score 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

  

ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน

ของกระบวนงานหรือ

โครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสดุ

การประเมิน 

ระบุประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริตในแตล่ะขั้นตอนของ

การด าเนินงาน โดยละเอียด 

อธิบายรูปแบบ / วิธีการ ท่ี

อาจเกิดการทุจริตในอนาคต 

ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L 

และ I ตามที่หน่วยงาน

ก าหนด 

น าผลคณุ (L x I) ใส่คะแนน และ 
ระดับผลว่าสูงมาก / สูง / กลาง / ต่ า 
(ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความ

เสี่ยงการทุจริต) 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  18 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่ก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยง
การทุจริตโดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตส่วนล าดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในล าดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรท าการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย  

การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้น ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in 
place) มาท าการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูค าอธิบายเพ่ิมเติม)  
เพ่ือพิจารณาจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) โดย
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้  
ตามแบบฟอร์มในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 8 การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 
 

ระดับ ค าอธิบาย 
 

ด ี การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ
ควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

  
และต้องมีการติดตามเพ่ือประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด หรืออาจต้องเพ่ิมเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ หากพบว่ารูปแบบการ
ทุจริตหรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  19 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 9 ค าแนะน าการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

กระบวนงาน / โครงการ ...................................................................................... 
หน่วยงาน ................................................................................. 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน /  
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 

 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน : 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ระบุขั้นตอน / ประเด็น

ความเสี่ยงการทุจริต / 

ผลคูณ (L x I) ใส่

คะแนน และระดับว่าสูง

มาก / สูง / กลาง 

เฉพาะขั้นตอนของการ

ด าเนินงานที่มีความเสี่ยง

สูงมาก / สูงหรือปาน

กลาง ตามตารางที่ 1 

ระบุมาตรการฯ และ

รายละเอียดของ

มาตรการฯ เช่น 

แนวทาง รูปแบบ 

วิธีการด าเนินการ 

วิธีการน ามาตรการฯ 

ไปสู่การปฏิบัติหรือ

บังคับใช้ ระยะเวลา

ด าเนินการ ฯลฯ ให้

ชัดเจน 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  20 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ส่วนที่ 4 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ: ปปท.) 
 4.1 กระบวนงาน/โครงการ ที่ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 10 โครงการที่ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ ปปท. ก าหนดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทท่ี รายละเอียด 

3 องค์การมหาชน ให้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 
2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จ านวน 1 โครงการ 

หมายเหตุ : 
1. กรณีหน่วยงานท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ท าการคัดเลือก

โครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณท่ีมีวงเงินสูงสุด จ านวน 1 โครงการ 
2. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) 

เรื่ องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ  ครม. 27 มีนาคม 2563 และมติ  ครม.  
28มกราคม 2563 หรือคดีการทุจริ ตประพฤติมิ ชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต  
เพ่ือลดโอกาสเกิดซ้ า 

3. ส าหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณ
การงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ Ms World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1 ทุกโครงการ(ตามแบบ) 

4. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานท าการประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จ านวน 1 โครงการ ถึงแม้จะโครงการที่เข้าร่วมโครงการ 
ข้ อตกลงคุณธรรม  ( Integrity Pact) หรื อ โครงการก่ อสร้ า งขนาดใหญ่  COST (Construction Sector 
Transparency) หรือ โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ท า
การประเงินความเสี่ยงการทุจริต 

 
4.2 การจัดกลุ่มประเภทหน่วยงานที่ต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

                ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับการจัดกลุ่มจาก ปปท.ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้อยู่ในกลุ่ม  

7.2.3 องค์การมหาชน  
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 

9 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  21 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

4.3 ประเภทงานที่ต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
      ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถูกระบุให้ท าการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จ านวน 1 โครงการ 
 
4.4 ก าหนดการรายงาน 

  4.4.1 (รายงานรอบที่ 1) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565  
ตามแบบรายงาน 

ส าหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการ 
ของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1 ทุกโครงการ (ตามแบบ
รายงาน) 

4.4.2 (รายงานรอบที่ 2) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  รายงานผลหรือ
ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผ่นบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตามแบบรายงาน 

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามก าหนดเวลา อาจส่งผลต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพ
มาตการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. จะท าการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน 
2565 

4.4.3 จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1 และรายงานรอบที่ 2) 
มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอ านวยการต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท. 99 หมู่ 
4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 พร้อมทั้ง
เอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email: pacc.crapublicsector@gmail.com 
 

4.5 แบบการรายงาน 
4.5.1 แบบรายงานรอบท่ี 1  

(1) แบบรายงานที่ 1 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน 

(2) แบบรายงานที่ 2 แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

(3) แบบรายงานที่ 3 สรุปรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ท าการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด 

 
 
 

mailto:pacc.crapublicsector@gmail.com


คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  22 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ตารางท่ี 11                                                                                            แบบรายงานที่ 1 
 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ___________________ 

รอบท่ี 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
จ านวนรวม __________________ หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................. 
ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
1. ชื่อกระบวนงาน................................................................................  
2. รวมระยะเวลาด าเนินการตามคู่มือประชาชน............................... วัน 
ด้านที่ 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
1. ชื่องานตามภารกิจ ........................................................................... 
ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ชื่อโครงการ ....................................................................................  
2. งบประมาณ ................................. บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..........................ระยะเวลาด าเนินการ
................... 
 
3. ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.............................................(กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือ ไฟล์ Ms Excel (ตาม
แบบ) 
 
 
ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
  

 
 

  

  
 
 

  

 
 

เงินงบประมาณ        เงินนอกงบประมาณ 

        ไม่ได้ส่ง 1 เหตุผล............... ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 

ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้าน

ท่ีท าการประเมิน/ส่วนด้านท่ี

ไม่ได้ท าการประเมินให้ท าการ

ตัดออก 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  23 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ตารางท่ี 12                                                                                            แบบรายงานที่ 2 
 

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต __________________________ 
หน่วยงาน ....................................................................................... 
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด ..................... 
ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ............................................ 

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ชื่อโครงการ ................................................................................................................. 
งบประมาณ ........................... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ........................ ระยะเวลาด าเนินการ
..................... 
 
ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ............................................. (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
 
 
 
ที ่ รายการ รายละเอียด 

(ประเภท จ านวน 
คุณลักษณะ (Spec) อ่ืน ๆ ) 

งบประมาณ 
การงบประมาณ 

(Cost breakdown) 

รวมงบประมาณ  
(บาท) 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
  
 
 
 

เงินงบประมาณ 

เข้าร่วมโครงการ IP 

 เข้าร่วมโครงการ CoST 

เงินนอกงบประมาณ 

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP 

มีแผนเข้าร่วมโครงการ  CoST 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  24 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

4.5.2 แบบรายงานรอบที่ 2 
  จัดส่งแบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 

 
ตารางท่ี 13                                                                                       แบบรายงานรอบที่ 2 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ___________________ 

รอบท่ี 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
จ านวนรวม __________________ หน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน ............................................................................................. 
ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
1. ชื่อกระบวนงาน................................................................................  
2. รวมระยะเวลาด าเนินการตามคู่มือประชาชน............................... วัน 
ด้านที่ 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
1. ชื่องานตามภารกิจ ........................................................................... 
ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ชื่อโครงการ ....................................................................................  
2. งบประมาณ ................................. บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..........................ระยะเวลาด าเนินการ
................... 
 
3. ส่วนราชการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.............................................(กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือ ไฟล์ Ms Excel (ตาม
แบบ) 
 
 
ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต 

รายละเอียด 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
  

 
 

  

 
 

เงินงบประมาณ        เงินนอกงบประมาณ 

        ไม่ได้ส่ง 1 เหตุผล............... ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 

ให้หน่วยงานเลือก

เฉพาะด้านที่ท าการ

ประเมิน/ส่วนด้านที่

ไม่ได้ท าการประเมิน 

ให้ท าการตัดออก 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  25 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ส่วนที่ 5 
เกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565 

 
5.1 วัตถุประสงค์การประเมินเชิงคุณภาพ 

  การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) 
เพ่ือให้เกิด การพัฒนาระบบหรือนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริตในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของรัฐ (Improving Governance) 
  
 5.2 ประเภทมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
(Corruption Risk Control) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเสี่ยงการทุจริตที่

เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

อนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. 

อ านวยความสะดวก ใน

การพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 

ความเสี่ยงการทุจริตใน

ความโปร่งใสของการใช้

อ านาจ และต าแหน่ง

หน้าท่ี 

ความเสี่ยงการทุจริตใน

ความโปร่งใสของโครงการ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

2. 3. 

ประเภทมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1. 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  26 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 5.3 เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ  
  เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk 
Control) ระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับ (Scale) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยมีรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” แต่ละระดับ จ าแนก
เป็น 3 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
 ด้านที่ 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P (Pass) ระดับพอใช ้

 G (Good) ระดับด ี

 E  (Excellent) ระดับยอดเยี่ยม 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  27 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ตารางท่ี 14               เกณฑ์การประเมิน ประเภทท่ี 1 การอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

ด้านความเสี่ยง 
การทุจริต 

เกณฑ์การประเมิน “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” 
(Corruption Risk Control) 

1. การพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ 

ระดับคะแนน P (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า) 
1) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่
เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
2) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มี
การบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

 

ด้านความเสี่ยง 
การทุจริต 

เกณฑ์การประเมิน “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” 
(Corruption Risk Control) 

 ระดับคะแนน G (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ P ก่อน) และต้องเป็นมาตรการฯ ของ
ประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรง สูง-สูงมาก เท่านั้น 
3) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การให้บริการด้านการอนุมัติอนุญาต ของ
ประชาชนให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง ลดอุปสรรคการให้บริการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การค้าการลงทุนหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการให้บริการ
ของภาครัฐ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามาตรการหรือระบบการให้บริการจากของเดิมที่
หน่วยงานมีอยู่ก่อนอย่างไรด้วย 
4) มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม่
รับสินบน สินน้ าใจ ของขวัญและไม่เรียกร้องผลประโยซน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องของกระบวนงานที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมา
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตแนวปฏิบัติต้องสอดคล้องกับลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง(ต้องไม่เป็นนโยบาย
มาตรการ คู่มือ หรือ แนวทางที่ประกาศในภาพรวมของหน่วยงานที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงที่
ส าหรับเจ้าหน้าที่ประเภทที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมากที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต) 
5) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มี
การบังคับใช้ หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

ระดับคะแนน E (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ G ก่อน) 
6) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ใน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  28 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ตารางท่ี 15               เกณฑ์การประเมิน ประเภทท่ี 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประเภท เกณฑ์การประเมินแต่ละระดับจ าแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยง 
2. การใช้
อ านาจและ
ต าแหน่ง
หน้าที่ 

ระดับคะแนน P (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า) 
3) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น
ความเสี่ยงการทุจริต 
4) แสดงให้เห็นถึงการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับ
ใช้ หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

ระดับคะแนน G (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ P ก่อน) และต้องเป็นมาตรการฯ ของ
ประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรง สูง-สูงมาก เท่านั้น 
3) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อ านาจและหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามาตรการ หรือระบบจาก
ของเดิมท่ีหน่วยงานมีอยู่ก่อนอย่างไรด้วย 
4) มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น ไม่รับสินบน 
สินน้ าใจ ของขวัญ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระบวนงาน
ที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตเฉพาะกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติต้องสอดคล้อง
กับลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือ แนวทางท่ีประกาศใน
ภาพรวมของหน่วยงานที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงทีส าหรับเจ้าหน้าที่ประเภท ที่มีความเสี่ยงสูง สูงมากที่
เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการ 
5) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการ
บังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานทุจริต) 

ระดับคะแนน E (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ G ก่อน) 
6) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับระบบหรือกระบวนการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานที่เป็นผลมาจากการพัฒนามาตรการควบคุมความ
เสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อ านาจและหน้าที่โดยประกาศเป็นแนวนโยบายของผู้บริหาร ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

 
 
 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  29 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ตารางท่ี 16                        เกณฑ์การประเมิน ประเภทท่ี 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเภท เกณฑ์การประเมินแต่ละระดับจ าแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

3. โครงการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ระดับคะแนน P (ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า) 
1) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจดุ ตรงประเด็นความเสี่ยงการทจุริต 
2) แสดงให้เห็นถึงวิธีการ การน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการบังคับใช้ หรือเอามีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

ระดับคะแนน G (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ P ก่อน) และต้องเป็นมาตรการฯ 
ของประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรง สูง-สูงมาก เท่านั้น 
3) มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามาตรการ 
หรือระบบจากของเดิมท่ีหน่วยงานมีอยู่ก่อนอย่างไร ด้วย 
4) มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ไม่รับสินบน สินน้ าใจ ของขวัญ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระบวนงานที่ท าการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตโดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะ
กระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติต้องสอดคล้องกับ
ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือ แนวทางที่
ประกาศในภาพรวมของหน่วยงานที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ประเภท ที่มี
ความเสี่ยงสูง-สูงมากท่ีเป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
5) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

ระดับคะแนน E (ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ G ก่อน) 
6) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

6.1 มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามความเหมาะสมที่ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึง
และสามารถน าข้อมูลไปประมวลผลต่อด้วยเครื่องมือทางอิ เล็กทรอนิกส์ ได้  เช่น 
ในรูปแบบ MS World หรือไฟล์ MS Excel ในเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างน้อย 3 รายการดังนี้ 

(1) รายละเอียดโครงการ 
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จ านวนตามรายการ (cost breakdown) 
(3) ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง 

6.2 มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (เฉพาะกรณีโครงการไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรม) ให้มีความร่วมมือกัน 2 ฝ่าย ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างรัฐกับเอกชน (อาจจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบ เช่น เจตจ านง เจตนารมณ์ ข้อตกลง 
สัญญาคุณธรรม ฯลฯ เป็นต้น) การก าหนดข้อความ อาจน าสาระส าคัญตามข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) มาประยุกต์ใช้ 
7) แสดงให้เห็นถึงวิธีการน ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่  
การปฏิบัติ มีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  30 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ส่วนที่ 6 
แนวทางการ 

การจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
6. แนวทางการจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 6.1 กรอบแนวความคิด 
  มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขอ ง
หน่วยงานที่จัดส่งส านักงาน ป.ป.ท. ที่ผ่าน ๆ มาพบว่าส่วนใหญ่ได้น าขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายและมาตรการอบรมปลูกจิตส านึก โครงการอบรมให้ความรู้ หรือนโยบาย มาตรการต่าง ๆ  
ของหน่วยงานที่ประกาศในภาพรวมขององค์กรมาก าหนดเป็นมาตรการ โดยไม่สอดคล้อง ตรงประเด็นจุดเสี่ยง
การทุจริตที่แท้จริง คู่มือฉบับนี้ขอน าแนวตัวอย่าง การจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญ เพ่ือให้คดีการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การจัดท ามาตรการเป็นวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งที่
ต้องการอันดับแรกของการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งการที่จะ
บรรลุเป้าหมายจะต้องมีวิธีการ (How To) อันประกอบด้วยกระบวนการน าเข้า ( Input) เช่น ขั้นตอน 
กระบวนงาน เพ่ือท าให้มาตรการที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย หากมีผลลัพธ์ เกิดขึ้นมากกว่า 1 อย่างผลลัพธ์นั้นเป็น
ผลพลอยได้ (By Product) ของมาตรการที่ก าหนดไว้ 

ข้อมูลที่น ามาจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้มาจากการรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเป็ น
ต้นน้ า เพ่ือน ามาสู่การก าหนดมาตรการได้ตรงจุด เป็นเสมือนกลางน้ า ส่วนมาตรการที่ก าหนดไว้ต้องน าสู่การ
บังคับใช้ ด้วยการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือน ามาทบทวนในการปรับมาตรการให้สามารถควบคุม  
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการที่ดีต้องสามารถตอบสนอง รูปแบบพฤติการณ์ของความเสี่ยงที่
ค้นพบเป็นเสมือนปลายน้ า มาตรการต่าง ๆ ต้องมีการทบทวน ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบการ
ทุจริต มีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 

6.2 แนวตัวอย่าง การจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk 
Control) ประกอบด้วย การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)  มีการระบุมาตรการควบคุม ขั้นตอน
ตรวจสอบการท างานหรือข้อปฏิบัติอะไรที่ใช้ลดหรือป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริต สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มีการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็นมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการควบคุม การตรวจสอบ (Monitoring Control) 
การออกแบบระบบตรวจเฝ้าระวัง (MONITORING SYSTEM) วงรอบ
การติดตามผลและ/หรือรอบการสุ่มตรวจสอบ 

 

Operational 
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  6.2.1 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) 
   Operational Control การระบุว่ามาตรการควบคุม ขั้นตอนตรวจสอบการท างาน
หรือข้อปฏิบัติอะไรที่ใช้ลดหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เช่น 

 จัดให้มี Documentation ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพ เสียง ฯลฯ 
 การใช้เอกสาร การรับรองตนเองเพ่ือควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยาก หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ 
 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจทาน 
 การกระทบข้อมูล อย่างน้อย 2 แหล่งข้อมูลให้ตรง 
 การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียงเอกสารอย่างเดียว) 
 การใช้ระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ เพ่ือลดการเผชิญหน้า 
 เปลี่ยน/ปรับ Process 
 ลดขั้นตอน ลดดุลยพินิจ 

6.2.2 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เช่น 
 6.2.2.1 การเปิดเผยข้อมูล 
  ข้อมูลเปิดภาครัฐ หมายถึง ข้อมูลของรัฐบาลที่ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน าไปใช้ต่อหรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากข้อจ ากัดใด ๆ (องค์การ
สหประชาชาติ 2016) รัฐบาลเปิด คือ วัฒนธรรมการก ากับดูแลที่ส่งเสริมหลักการของความ
โปร่งใส ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในอันที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม (OECD,2017) 

ภาพที่ 5 คุณลักษณะของข้อมูลทีเ่ปิดเผย  
(ที่มา: World Wide Web Foundation, 2015) 
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 ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย (Open Data) 
1) ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (Complete)  
2) เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกปรุงแต่ง (Primary) 
3) อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพของข้อมูล (Timely) 
4) สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) 
5) สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ 
6) ต้องเปิดเผยโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) 
7) ต้องไม่มีลิขสิทธิ์ (Non-proprietary) 
8) ทุกคนมีสิทธิใช้ข้อมูลได้ (License-free) 
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแล้ว  
ข้อมูลเหล่านี้ประชาชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งยังช่วย  
ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการ ตลอดจนเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบการท างานและ
การใช้อ านาจของภาครัฐ ลดโอกาสการเกิดทุจริตที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติ ราชการ
สามารถบรรลุเป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศและพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ 
   6.2.2.2 การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียก-รับ
หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น
ไม่รับสินบน สินน้ าใจ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระบวนงานที่  
ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริ ต
เฉพาะกระบวนงานหรือโครงกรที่ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวปฏิบัติต้องสอดคล้องกับลักษณะ
งานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือแนวทางที่ประกาศในภาพรวมของ
หน่วยงานที่ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจงท่ีส าหรับเจ้าหน้าที่ประเภทที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจน) 
   ตัวอย่าง การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ 
สามารถตอบค าถามนี้ให้ได้ก่อน 

 ใครให้ ถ้าไม่ใช่เรามีต าแหน่งหน้าที่นี้เค้าจะให้เราหรือไม่ 
 ให้อะไร ของขวัญ สินน้ าใจ หรือการเลี้ยงรับรอง หรูหราหรือแพงเกินไปหรือไม่ 
 ให้เมื่อใด ช่วงเวลาหรือความบ่อยครั้งในการให้หรือเลี้ยงรับรอง เช่น ใกล้การ

ขออนุมัติ ขออนุญาต ต่อใบอนุญาต ประมูลโครงการของรัฐ 
 ท าไมต้องรับ รับแล้วจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจ หรือเอ้ือประโยชน์

ภายหลังหรือไม่ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
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สินบน (Bribery) : ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้  
มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะ  
จูงใจให้กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ค่าอ านวยความสะดวก : คือค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่าง
ไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการหรือเป็น
การกระตุ้นให้ด าเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการกระท า
อันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น 

ค่ารับรอง และของขวัญ ค่ารับรองและของขวัญ : เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
กิจกรรมของผู้รับบริการรัฐ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ าใจ วัฒนธรรม  
ทางสังคมซึ่งอาจรวมถึง ค่าท่ีพัก ค่าโดยสาร การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บัตรก านัล ฯลฯ 

สินน้ าใจ : คือความเอ้ือเฟ้ือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ าใจ ความมีมิตรไมตรี การ
ดูแลกันและกัน เป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐของผู้รับในอนาคต 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เป็นค่าสิ่งของใด ๆ ที่มีค่าทางการเงินรวมถึงสิ่งใช้แทนเงินสดและ
สิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได ้

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interests: COI) 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง การขัดกันของประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ นักการเมือง หรือพนักงานที่น ามา
ตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม จนท าให้เกิดความไม่เป็นกลาง ไม่มีความสมดุลและไม่
ถูกต้องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เท่าท่ีควร  

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์มี  
3 ประเภท ได้แก่ 

1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) คือ มีความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ 
ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีใน
ปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคตส าหรับลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติก าหนดในปัจจุบันมี ๙ ลักษณะ ดังนี้ 

1. การรบัผลประโยชน์ต่าง ๆ 
2. การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ต้นสังกัด 
3. การท างานหลังจากพ้นต าแหน่งเจ้าหน้าที่หรือเกษียณอายุราชการ 
4. การท างานอาชีพพิเศษที่ตรงกับหน้าที่ของรัฐ 
5. การใช้ข้อมูลภายในของทางราชการเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
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6. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือผลทางการเมือง 
8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ

หน่วยงานของรัฐอ่ืนลักษณะพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.2.3 การควบคุม การตรวจสอบ (Monitoring Control) 

การออกแบบระบบตรวจเฝ้าระวัง (MONITORING SYSTEM) วงรอบการ
ติดตามผลและ/หรือรอบการสุ่มตรวจสอบ ตรวจอะไร ใครเป็นผู้ตรวจ เป็นระยะตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/
การตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise check) หรือการวางระบบในการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and 
Balance) การแบ่งแยกหน้าที่เพ่ือลดช่องทางในการเกิดการทุจริต ตามหลัก 3-Lines of Defense ระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) เป็นต้น 

6.2.4 ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (ข้อมูลจากคู่มือ
พิชิตความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ UNDP) น ามาเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน 

        ระยะก่อนประมูล 
 บรรจุรายการที่ไม่จ าเป็นไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ใช้วิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร 
 การแก้ไขสัญญาบางอย่างท าให้ได้ประโยชน์จากการแข่งขัน 
 การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อออกเป็นหน่วยย่อยทั้งท่ีควรจัดซื้อร่วมกัน 
 การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือเอ้ือประโยชน์ คุณสมบัติที่คลุมเครือก ากวม  
 การเขียนคุณสมบัติเฉพาะทีก่ าหนดโดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า” 
ระหว่างการประมูล 
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน 
 ข้อมูลความลับรั่วไหล เช่น ข้อมูลประมาณการต้นทุน 
 การตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ 
 การยื่นซองประมูลเป็นส่วนที่อ่อนไหว ซึ่งอาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า 
 เอาสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพ่ือท าให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ 
 การเปิดซองประมูล เกณฑ์ประเมินที่น ามาใช้แตกต่างจากที่ระบุไว้ประกาศ 
 จัดท าเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยพลการ 
 ปฏิเสธของประมูลโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบ เช่น ไม่มีแผ่นพับของสินค้าท่ีเสนอ 
 คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองแตกต่างจากเอกสารเผยแพร่ 
ระยะหลังประมูล 
 มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างท าให้มีเวลามากขึ้น 
 มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน  
 งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  35 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  36 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  37 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  38 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  39 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  40 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  41 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  42 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  43 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  44 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  45 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  46 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  47 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  48 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  49 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างข้อตกลงคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  50 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  51 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  52 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  53 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  54 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  55 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  56 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  57 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

  



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  58 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  59 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  60 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  61 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  62 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  63 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  64 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  65 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  66 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  67 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  68 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  69 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  70 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  71 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 

 

 

 

  



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  72 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  73 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  74 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 
  



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  75 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  76 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 
 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  77 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  78 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 
 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  79 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

ประกาศส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  80 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 



คู่มือการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ห น้ า  81 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนดกลางและขนาดยอ่ม  

 


