การประเมินความเสีย
่ งการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CORRUPTION RISK ASSESSMENT)
จัดทาโดย กองอานวยการต่อต้านการทุจริต สานักงาน ป.ป.ท. (ต.ค. 64)

ขอบเขตประเมินความเสีย
่ งการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสีย
่ งการทุจริต

1. การพิจารณาอนุมต
ั ิ อนุญาต
2. ความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3. ความโปร่งใสของการใช้จา่ ยงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ

1.

จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

หมายเหตุ ด้านที่ 1 เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

การกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสีย
่ งการทุจริต

โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ
1.1 ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
1.2 ด้านผลกระทบ (Impact)

2. การประเมินความเสีย
่ งการทุจริต
3. การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสีย
่ งการทุจริต

ก่อน ทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
❑ พิ จารณาขอบเขตด้าน ที่จะทาการประเมิน (จาก 3 ด้าน)
❑ พิ จารณาเลือกกระบวนงาน ที่การดาเนินงานอาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยเฉพาะกรณีหน่วยงานมีโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)
❑ เตรียมข้อมูล ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบตั งิ าน ที่เกี่ยวข้อง และ มาตรการควบคุมป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1

ขั้นตอนการประเมินความเสีย
่ งการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1.1 การระบุความเสี่ยง
• พิ จารณา (1)

ขอบเขตด้าน

ที่จะทาการประเมิน

• พิ จารณา (2)

กระบวนงาน

ที่จะทาการประเมิน

• ระบุ (3)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

• ระบุ (4)

ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึน
้

➢ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
➢ ความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
➢ ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ตามกระบวนงานที่จะทาการประเมิน
ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.2 การวิเคราะห์สถานะความเสีย
่ ง
วิเคราะห์ (5) สถานะความเสี่ยง ของความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ตามคาอธิบาย ดังนี้

• สีเขียว

=

ระดับต่า

• สีเหลือง =

ระดับปานกลาง สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

• สีส้ม

=

ระดับสูง

เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนยากต่อการควบคุม

• สีแดง

=

ระดับสูงมาก

เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถติดตามกากับได้อย่างใกล้ชิดหรือสม่าเสมอ

1.3 เมทริกส์ระดับความเสีย
่ ง
• นาข้อมูล (5) สถานะความเสี่ยงที่ สีแดง = ระดับสูงมาก / สีส้ม = ระดับสูง / สีเหลือง = ระดับปานกลาง มาหา (8)
• โดยคานวณจาก (6)

ค่าระดับความเสี่ยง

ความจาเป็นของโอกาสเกิดการทุจริต กับ (7) ความรุนแรงของผลกระทบ
2

1.3 เมทริกส์ระดับความเสีย
่ ง (ต่อ)

(6)

ความจาเป็นของโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาจาก ความสาคัญ
ความจาเป็นของโอกาสเกิดการทุจริต

เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอน

ของกิจกรรมและขั้นตอนในกระบวนงานนั้นๆ

รอง

เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอน

ระดับ 1

เปอร์เซ็นต์ (%) โอกาสเกิดการกระทาทุจริตน้อยกว่าเท่ากับ 30%



ระดับ 2

เปอร์เซ็นต์ (%) โอกาสเกิดการกระทาทุจริตมากกว่า 30-45%



ระดับ 3

เปอร์เซ็นต์ (%) โอกาสเกิดการกระทาทุจริตมากกว่า 45-60%



ระดับ 4

เปอร์เซ็นต์ (%) โอกาสเกิดการกระทาทุจริตมากกว่า 60-75%



ระดับ 5

เปอร์เซ็นต์ (%) โอกาสเกิดการกระทาทุจริตมากกว่า 75%



(7)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

พิ จารณากิจกรรมหรือขั้นตอนในกระบวนงานนั้นๆ

ความรุนแรงของผลกระทบ

Stakeholders

หลักที่สาคัญ

ที่มีผลกระทบเกี่ยวข้อง

Financial

Customer

Internal Process

Learning & Growth

ระดับ 1

จานวนเงินสูญเสีย/ ความเสียหาย น้อยกว่าเท่ากับ 45 ล้านบาท





ระดับ 2

จานวนเงินสูญเสีย/ ความเสียหาย มากกว่า 45–90 ล้านบาท





ระดับ 3

จานวนเงินสูญเสีย/ ความเสียหาย มากกว่า 90-135 ล้านบาท











ระดับ 4

จานวนเงินสูญเสีย/ ความเสียหาย มากกว่า 135-180 ล้านบาท







ระดับ 5

จานวนเงินสูญเสีย/ ความเสียหาย มากกว่า 180 ล้านบาท
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• นา (6) ระดับความจาเป็นของโอกาสเกิดการทุจริต x (7) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
= (8)

ค่าระดับความเสี่ยง

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ความรุนแรงของผลกระทบ

ความจาเป็นของ
โอกาสเกิดการทุจริต

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 5

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

ระดับ 4

ต่า

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงมาก

ระดับ 3

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง

ระดับ 2

ต่า

ต่า

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

ระดับ 1

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ปานกลาง
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสีย
่ งการทุจริต
(9) พิ จารณาจากประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้
มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต

ดี
พอใช้
อ่อน

คาอธิบาย

การควบคุมมีความเข้มแข็ง และดาเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่
สมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทาให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญ แต่ก็

ยอมรับได้

การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวม และไม่มีประสิทธิผลการควบคุม ไม่ทาให้

ยอมรับไม่ได้

ควรมีการปรับปรุง เพื่ อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

• นา (8) ค่าระดับความเสี่ยง x (9) มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต = (10)

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ค่าระดับความเสี่ยง

มาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับต่า

ระดับปานกลาง

ระดับสูง

ระดับสูงมาก

ดี

ต่า

ต่า

ปานกลาง

สูง

พอใช้

ต่า

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

อ่อน

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

สูงมาก
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสีย
่ งการทุจริต
สูงมาก / สูง
มาจัดทา (11) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และกาหนด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
(กรณีระดับ ปานกลาง / ต่า ให้จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง)

• นาค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทีอ
่ ยู่ในระดับ

• โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่า มาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่
ต้องมีมาตรการเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) อย่างไรบ้าง ให้ระบุรายละเอียดเพื่อนาสู่การบังคับใช้
ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงทีป
่ ระเมินไว้
• บันทึกตามแบบฟอร์มรายงานฯ

(รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง นาส่งภายในวันที่ 1 มี.ค. 65)

3.1 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสีย
่ ง
• (12)

ผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อประเมินมาตรการป้องกันตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาดังนี้

ผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เขียว

คาอธิบาย

ไม่เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง

ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ ม

เหลือง

เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง

แก้ไขได้ทันท่วงที แผนใช้ ได้ผล

ความเสี่ยง

ลดลง ระดับความรุนแรง < 3

แดง

เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง

ยังแก้ไขไม่ได้ แผนใช้ ไม่ได้ผล

ความเสี่ยง

ไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > 3
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3.2 จัดทาระบบการบริหารจัดการความเสีย
่ ง
• นา (12) ผลเฝ้าระวังความเสี่ยง สถานะ
ผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เขียว
เหลือง
แดง

แดง / เหลือง

มา (13)

กาหนดมาตรการกิจกรรมเพิ่มเติม

คาอธิบาย

ยังไม่เกิดขึ้น เฝ้าระวังต่อเนื่อง
เกิดขึ้นแล้ว

แต่ยอมรับได้ ควรมีมาตรการกิจกรรมเพิ่ มเติม

เกินกว่ายอมรับได้ ควรมีมาตรการกิจกรรมเพิ่ มเติม

3.3 การจัดทารายงานการบริหารจัดการความเสีย
่ ง
• เป็นการจัดทา รายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 3.2
มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่ อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผล

3.4 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
• เพื่ อรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกไตรมาส
• บันทึกตามแบบฟอร์มรายงานฯ

(รอบที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง นาส่งภายในวันที่ 1 ก.ค. 65)
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เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
& มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระบวนงาน/ โครงการ...พั ฒนาบริการโครงสร้างพื้ นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
ที่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1. การซื้อสิทธิ์การเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซ
เบอร์
งบประมาณ 177,362,900 บาท
1.1 จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ (Project plan)
1.2 สารวจพื้ นที่พร้อมติดตัง
้ อุปกรณ์ และตั้งค่าการ
เชื่อมต่อระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีบนเครือข่าย
(Log analysis) และระบบตรวจจับภัยคุกคามและการ
โจมตีบนเครือ
่ งลูกข่าย
1.3 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่วนกลาง และหน่วยงานปลายทางที่
สพธอ. กาหนด
1.4 เฝ้าระวังและดาเนินการวิเคราะห์ภย
ั คุกคามเชิงรุกที่
เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เพื่ อหาทางป้องกันก่อนที่ภย
ั คุกคาม
ที่จะสร้างความเสียหายกับหน่วยงานโดยต้องมี
ผู้ปฏิบัติงานเข้าประจาตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
1.5 ถอนการติดตั้งและขนย้ายอุปกรณ์ของ สพธอ. ที่
ติดตั้งที่หน่วยงาน โดยขนย้ายมายังสถานที่ที่ สพธอ.
กาหนด
1.6 จัดอบรมในลักษณะการฝึกปฏิบัตก
ิ าร (Workshop)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต
-

รายละเอียดมาตรการ และการดาเนินการ
ในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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กระบวนงาน/ โครงการ...พั ฒนาบริการโครงสร้างพื้ นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
ที่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

1.7 คณะกรรมการตรวจรับ ดาเนินการตรวจ • ความจาเป็นของ
รับตามสิ่งส่งมอบ งวดที่ 1-4
โอกาสเกิดการทุจริต
เปอร์เซ็นต์ (%)
ประเด็น/ เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต : โอกาสเกิดการกระทา
ทุจริตมากกว่า 60• ผู้รับจ้างอาจส่งมอบสินค้า/ บริการ ที่ไม่ 75%
= ระดับ 4
เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ที่กาหนดไว้

• ความรุนแรงของ
ผลกระทบ
ด้านการเงินจานวน
เงินสูญเสีย/ ความ
เสียหาย มากกว่า
135-180 ล้านบาท =
ระดับ 4
• ระดับ 4 x ระดับ 4
= 16 (สูง)

รายละเอียดมาตรการ และการดาเนินการ
ในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง

1. คณะกรรมการตรวจรับพั สดุ กาหนดขั้นตอนการตรวจ
รับ โดยซักซ้อม/ ชี้แจง/ Pretest ก่อน การตรวจรับพั สดุ
ในแต่ละงวด
2. คกก.ตรวจรับพั สดุ จัดทาขั้นตอน/ รายการตรวจสอบ
(Check list) สาหรับการตรวจรับงานเพิ่ มเติม
นอกเหนือจากเอกสารที่ส่งมอบ เพื่ อให้มีความมั่นใจว่า
อุปกรณ์ติดตั้งจริง และสามารถใช้งานได้จริง โดยได้มีการ
ดาเนินการเข้าถึงเครื่องที่ติดตั้งที่หน่วยงานทุกเครื่อง และ
ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมายัง สพธอ. ว่าตรงตามข้อมูลใน
เอกสารจริงในแต่ละงวด ได้แก่ ชื่อหน่วยงาน, ชื่อและข้อมูล
ติดต่อผู้ประสานงาน, สถานที่ติดตั้ง, ระบบเครือข่ายของ
หน่วยงาน, จุดติดตั้งในตู้ Rack การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
และการเชื่อมต่อสายสัญญาณเครือข่าย, รายการอุปกรณ์
ที่จะจัดส่ง Log และรายการเครื่องลูกข่ายที่ติดตั้งซอฟแวร์
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กระบวนงาน/ โครงการ...พั ฒนาบริการโครงสร้างพื้ นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
ที่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต

รายละเอียดมาตรการ และการดาเนินการ
ในการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง

3. คกก.ตรวจรับพั สดุ กาหนดขั้นตอนในการตรวจสอบ
สินค้า/ บริการ ให้ผตามคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ที่กาหนดไว้ในขอบเขตของงาน
4. คกก.ตรวจรับพั สดุ ทาการทดสอบการทางานของ
อุปกรณ์ โดยการติดตั้งระบบในเครื่องลูกข่ายตาม
ระบบปฏิบัติการบนครื่องของ สพธอ. ซึ่งมีการทดสอบตาม
ฟังก์ชันใน TOR และนอกเหนือจาก TOR เพื่ อให้มีความ
มั่นใจในการใช้งานจริง โดยคณะกรรมการตรวจรับจะต้อง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจ้างและการบริหารพั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพั สดุ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
- ระเบียบฯ ใน หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจ
รับพั สดุ ข้อ 175 (2) ตรวจรับพั สดุให้ถูกต้องครบถ้วน
สาหรับกรณีตรวจสอบในทางเทคนิค จะเชิญผู้ชานาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพั สดุนั้นมาให้คาปรึกษาก็ได้
10

(คุณภาพการจัดการ)

สรุปการประเมินความเสีย
่ งด้านการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
I2

ดี

ระดับค่าประเมิน
การควบคุมความเสี่ยง
ต่า
ปานกลาง

พอใช้

สูง

อ่อน

สูงมาก

ระดับต่า

ระดับปานกลาง

ระดับสูง

ระดับสูงมาก

(ค่าระดับความเสี่ยง)

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต :
ด้านที่ 3 ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
โครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็น/ เหตุการณ์ ความเสีย
่ งการทุจริต :
I2 ผู้รับจ้างอาจส่งมอบสินค้า/ บริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่กาหนดไว้
แผน/ มาตราการ :
•
•
•
•

กาหนดขั้นตอนการตรวจรับ โดยซักซ้อม/ ชี้แจง/ Pretest ก่อน การตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทาขัน
้ ตอน/ รายการตรวจสอบ (Check list) สาหรับการตรวจรับงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารที่ส่งมอบ เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าอุปกรณ์ตด
ิ ตัง
้ จริง และสามารถใช้งานได้จริง
คณะกรรมการตรวจรับกาหนดขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้า/ บริการ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่กาหนดไว้ในขอบเขตของงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทาการทดสอบการทางานของอุปกรณ์ โดยการติดตัง
้ ระบบในเครื่องลูกข่ายตามระบบปฏิบัติการบนครื่องของ สพธอ. ซึ่งมี
การทดสอบตามฟังก์ชันในและนอกเหนือจากขอบเขตของงาน
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