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1.1 หลักการและเหตุผล  
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงําน ป.ป.ช.) ไดพัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงาน
ภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
  การนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวา

การดําเนินงานขององคกรจะไมมีการทุจริต หากมีการทุจริตเกิดข้ึน องคกรก็สามารถรับทราบอยางรวดเร็วและหาวิธีการ 

ที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดข้ึนใหเหลือนอยที่สุด เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหนึ่งของ

การปฏิบัติงานประจํา บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) โดย คณะทํางานศูนยปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภายในหนวยงาน (ศปท.ธพส.) ไดประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อ

ปองกันการทุจริต ขอ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ซึ่งประเมินความเสี่ยงการทุจริตเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตการรับสินบน และผลประโยชนทับซอนในองคกร ปฏิบัติตามคูมือแนวทางประเมินความ

เสี่ยงของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อกําหนดเปนคูมือปองกันการ

ทุจริต การรับสินบน และผลประโยชนทับซอนในองคกร 

1.2 ความหมายของและประเภทความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่จะสงผลกระทบทําให วัตถุประสงคหรือ
เปาหมายเบ่ียงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค เปาประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการวัดจากผลกระทบที่ไดรับและโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ 
  การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงระบบบริหาร ปจจัยและการควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่ทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชนทับซอน 
  การทุจริตในภาครัฐ หมายถึง การทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยทุจริตตอหนาที่ 
หมายถึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

1. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได 
โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

2. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ 
ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มคิวรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
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บทนํา 



3. การใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือ 
4. การกระทําอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ใน

การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใชอํานาจในตําแหนงหรือ
หนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือ
การใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน 
  ในการประชุมคณะทํางาน ศปท. ธพส. ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมของ ธพส. ป 2564 รายละเอียดดังนี้ 
 



 
 
 
 
2.1 เกณฑประเมินความเสี่ยงทุจริต 
 การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ 
การประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ 
ใชวิธีระดมสมองเพ่ือระบุความเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง สามารถระบุความเสี่ยงไดดังนี้ 
เกณฑประเมินโอกาส 

เกณฑ 
ระดับคะแนน 

1 = ต่ํามาก 2 = ต่ํา 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

ความถี่ 
ในการเกิด
เหตุการณเสี่ยง 

เปนไปไดในทาง
ทฤษฎีแตไม
นาจะเกิดขึ้น 

อาจเกิดขึ้น 1 ครั้ง
ทุก ๆ 5-10 ป/ 
เคยเกิดขึ้นแลวใน
ชวงเวลามากกวา 
5-10 ปที่ผานมา 

อาจเกิดขึ้น 1 ครั้ง
ทุก ๆ 4-5 ป/ 
เคยเกิดขึ้นแลวใน
ชวงเวลามากกวา 
3-5  ปที่ผานมา 

อาจเกิดขึ้น 1 ครั้ง
ทุก ๆ 2-3 ป/ 
เคยเกิดขึ้นแลวใน
ชวงเวลามากกวา 
2-3 ปที่ผานมา 

ปจจุบันกําลัง
เกิดข้ึน/อาจ
เกิดข้ึนภายในปนี้/
เคยเกิดขึ้นเมื่อปที่
แลว 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพท่ีสงผลกระทบ 

เกณฑ 
ระดับคะแนน 

1 = ต่ํามาก 2 = ต่ํา 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
ดานการดําเนินงาน 

การหยุดชะงัก 
หรือ ความตอเนื่อง
ในการดําเนิน
ธุรกิจ/ โครงการ/
ระบวนการ (กรณี
เกิดเหตุการณ 
วิกฤต) 

ดําเนินธุรกิจ 
ตอเนื่องได 
รอยละ 100 
หรือไม เสียหาย 

ดําเนินธุรกิจ 
ตอเนื่องได 
รอยละ 90 หรือ 
เสียหาย แต 
สามารถควบคุม 
สถานการณได 
เปนอยางดีหรือ 
หยุดดําเนินการ 
ไมเกิน 4 ชั่วโมง 

ดําเนินธุรกิจ 
ตอเนื่องได 
รอยละ 80 หรือ
เสียหาย แต
สามารถควบคุม 
สถานการณได 
หรือหยุด 
ดําเนินการเกิน 
4 ชั่วโมง 
แตไมเกิน 1 วัน 

ดําเนินธุรกิจ
ตอเนื่อง ได 
รอยละ 70 หรือ 
เสียหายมาก 
และ ควบคุม
สถานการณ ได
บางสวน หรือ
หยุดดําเนินการ 
เกิน 1 วัน 
แตไมเกิน 7 วัน 

ดําเนินธุรกิจ
ตอเนื่องได 
นอยกวารอยละ 
70 หรือเสียหาย
มาก จน ตองหยุด
ดําเนินการ 
ชั่วคราว หรือหยุด 
ดําเนินการเกิน 
7 วัน 

  

 

 

บทที่ 2 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา จากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง 
แตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 

คาดัชนีวัดความเสี่ยง (Risk Index) 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 

ต่ํา 1 – 2 ยอมรับได โดยไมตองควบคุม/มีการจัดการเพิ่มเติม 
ปานกลาง 3 – 9 ยอมรับได แตตองมีการติดตาม ควบคุม/เฝาระวัง มิใหระดับความเสี่ยง

เพ่ิมข้ึนภายใตการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง 
สูง 10 – 12 ไมสามารถยอมรับได ตองมีการบริหารจัดการ โดยกําหนดมาตรการ

จัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมเพ่ือใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 
สูงมาก 15 - 25 ไมสามารถยอมรับได และจําเปนตองเรงบริหารจัดการ โดยกําหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยงอยางใกลชิด และใหลําดับความสําคัญ 
ในการจัดการกอน เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได และ
มั่นใจไดวาสามารถลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสสรางมูลคาองคกร 

 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ไดจากการพิจารณาจัดระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ x ความรุนแรงของเหตุการณ 
     (Likelihood x Impact) 

 ซึ่งจัดแบงเปนเกณฑ 4 ระดับ กําหนดคาดัชนีวัดความเสี่ยง (Risk Index) และสามารถแสดงเปน Risk Matrix 
โดยแบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ดังนี้ 

 Risk Matrix 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  

 

 

 

 



2.2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ  
 1. Corrective: แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มปีระวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก  
 2. Detective: เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสองตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้
บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร  
 3. Preventive: ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวนที่พฤติกรรม 
ที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวาทําไปมีความเสี่ยงตอ 
การทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหทําการทุจริตไดอีก  
 4. Forecasting: การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาในเรื่องประเด็นที่ไม
คุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor) 

2.3 ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบดวย  
 1. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ  
 2. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานการจัดชื้อ จัดจาง  
 3. ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานดานภารกิจหลักตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 

2.4 การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) (ตอ) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
ขั้นตอนหลัก การจัดทํารางขอบเขตงาน  
1. ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
มีกระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ ซึ่งมโีอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมีการเอ้ือ
ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน หรือ
การสรางอุปสรรค  

  
 
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติดานเทคนิคไมเหมาะสม 
เกินความจําเปน ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

ขั้นตอนหลัก การกําหนดราคากลาง  
2. ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
มีกระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ ซึ่งมโีอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมีการเอ้ือ
ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน หรือ
การสรางอุปสรรค  

 
 
ผลการประกวดราคา ราคา
กลางสูงกวาราคาที่ประกวด 
ไดเกินกวา รอยละ 15  

 

ขั้นตอนหลัก การพิจารณากาํหนดวิธีการจัดซื้อจัดจาง 
3. ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
มีกระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ ซึ่งมโีอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมีการเอ้ือ
ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน หรือ
การสรางอุปสรรค 

  
 
กําหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจาง 
กรณีเฉพาะเจาะจง เนื่องมาจากมี
ความเรงดวนจําเปน 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจาง  
4. ขั้นตอนยอยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
มีกระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ ซึ่งมโีอกาสใชอยางไมเหมาะสม อาจมีการเอ้ือ
ประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน หรือ
การสรางอุปสรรค  

 
 
คณะกรรมการตรวจการจาง/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ใชเวลาในการตรวจรับงานมาก
เกินความจําเปน  

 

จากการกําหนดขั้นตอนที่อาจมีความเสี่ยงตอการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง จึงไดนํามากําหนดประเด็น
เพ่ือประเมินปจจัยเสี่ยงการทุจริต (Risk Factor :RF) 4 รูปแบบ ใน ธพส. ไดดังนี้ 



 
ตารางที่ 1 ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ในปฏบิัติงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 

ที ่ รูปแบบความเสี่ยง 
 

ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
(นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ระดบั 
โอกาส 

ระดบั 
ผลกระทบ 

ระดบั 
ความเสี่ยง 

1. การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
คุณสมบัติดานเทคนิคไม
เหมาะสม เกินความจําเปน 
(RF: 1) 

2 3 6 - สรางการมีสวนรวมเพ่ือปองกันและเฝาระวังการทุจริต เชน 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมชองทางการรองเรียน
ทุจริตที่มีประสิทธภิาพ กิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูดาน
การดําเนินนโยบายตอตานทุจริตแกคูคารัฐวสิาหกิจ เปนตน 

- จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสรมิดานคุณธรรม จรยิธรรม องคความรู
ดานการปองกันการทุจริต การสงเสริมวัฒนธรรมสุจรติ ใหกับ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ 

- กําหนดมาตรการควบคุมกํากับเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 
- ควบคุม กํากับดูแล และติดตามใหบุคลากรของ ธพส. ปฏิบติัตาม

นโยบาย มาตรการการปองกันการทุจริตดานการจัดซื้อจัดจาง 
- ควบคุม กํากับ ดูแลจัดใหบุคลากรของ ธพส. ปฏิบัติตามนโยบาย

วาดวยความขัดแยงทางผลประโยชน แนวปฏิบัติฯ และมาตรการ
ปองกันการมีสวนไดเสียและการเปดเผยสวนไดเสีย 

- กําหนดข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลเชิงลึก โดยใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT และมีการควบคุม กํากับใหเปนไปตามข้ันตอน 

- สื่อสาร เผยแพร นโยบาย มาตรการเก่ียวกับการปองกันการทุจริต
ดานการจดัซื้อจัดจาง 

- เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจดัจางในเว็บไซต ธพส. และ
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

2. การกําหนดราคากลาง ราคากลางสูงกวาราคา 
ที่ประกวดไดเกินกวา 
รอยละ 15 (RF: 2) 

2 3 6 

3. การพิจารณากําหนดวธิกีารจัดซื้อหรือ
จัดจาง 

กําหนดวธิกีารจัดซื้อหรือ 
จัดจางกรณีเฉพาะเจาะจง 
(RF: 3) 

2 3 6 

4. การตรวจการจาง คณะกรรมการตรวจการจาง/
คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ
ใชเวลาในการตรวจรับงานมาก
เกินความจําเปน (RF: 4) 

2 3 6 



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) 

 

 ความเสี่ยงที่ยอมรับได ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix) สามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน มีความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง ตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงทุจริต 
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงทุจริต ระดับความเสี่ยง 

1. การจัดทาํรางขอบเขตงาน (TOR) คา 6 ปานกลาง 

“ยอมรับได แตตองมีการติดตาม ควบคุม/เฝาระวัง มิให
ระดับความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนภายใตการควบคุมภายในตาม

ฐานความเสี่ยง” 

2. การกําหนดราคากลาง 
3. การพิจารณากําหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจาง 
4. การตรวจการจาง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได 



   
 
 
 
3.1 บทสรุป  

 ผลการประเมินวิเคราะหความเสี่ยงท้ัง 4 รูปแบบความเสี่ยง พบวา เปนความเสี่ยงในระดับปานกลางทั้งสิ้น (ระดับ 
คะแนนความเสี่ยงอยูในชวง 3 - 9 คะแนน) เปนชวงระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได แตตองมีการติดตาม ควบคุม/ 
เฝาระวัง มิใหระดับความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนภายใตการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง 
 
3.2 ขอเสนอแนะ 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตดานการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เห็นควรจัดใหมีการกําหนด
มาตรการควบคุมกํากับเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง จัดทําคูมือดานการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งสื่อสาร เผยแพร นโยบาย มาตรการ
เก่ียวกับการปองกันการทุจริตดานการจัดซื้อจัดจาง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และใหสามารถควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามข้ันตอน 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทที่ 3 


