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คำนำ 
 
 การประเมินความเส่ียงการทุจริต เปนเครื่องมือที่สำคัญที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิด
การทุจริต เพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพใหการประเมินความเส่ียงการทุจริต เปนเครื่องมือลดคดี
การทุจริตในภาครัฐ ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต (ศปท.) ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน  2564 (ระบบ Cisco WebEx Meeting) 
ที่เห็นชอบแนวทางขับเคล่ือนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  โดยมุงเนนการวางระบบเพ่ือขับเคล่ือนการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ลดความเส่ียง
การทุจริตใหไดมากที่สุด หากการประเมินความเส่ียงการทุจริตของทุกหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดี 
จะสงผลใหปญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณ สามารถมีงบประมาณไปพัฒนา             
สรางคุณภาพชีวิตที่ ดีใหกับประชาชน ลดตนทุนในการดำเนินคดี สรางความเชื่อมั่นและสะทอน
ภาพลักษณที่ดีขององคกร 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสงเสริมสหกรณมีโครงการจัดซ้ือจัดจางในหลายโครงการ 
และกรมฯ ไดวิเคราะห ประเมินความเส่ียงการทุจริตในโครงการของกรมแลว จึงไดคัดเลือก                 
การประกวดราคาโครงการจางดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมสหกรณ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซ่ึงเปนโครงการที่ใชงบประมาณคอนขางสูงและ
ดำเนินการตอเนื่อง เพ่ือนำมาบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต มีการจัดทำแผนบริหารจัดการ            
ความเส่ียงในโครงการดังกลาว โดยคาดหวังวา เม่ือกรมฯ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหาร
จัดการความเส่ียงจะสามารถชวยลดความเส่ียงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได และหวังเปน
อยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอบุคลากรของกรม เพ่ือการศึกษาและใชเปนแนวทางการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริตในโครงการตางๆ ของกรมฯ ได 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561- 2565) 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ดานการปองปราม ไดกำหนดใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบ
การประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจำทุกป และรายงานผลการปฏิบัติ 
ตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมีกรอบแนวความคิดที่ใชควบคูกับการบริหารจัดการองคกร 
ที่เช่ือวาสามารถนำไปสู การลดการทุจริตประพฤติมิชอบและนำพาหนวยงานไปสูการเปนหนวยงานใสสะอาด         
เปนที่ยอมรับ ตามแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) เพ่ือเปนไปตามมติคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน  2564 
(ระบบ Cisco WebEx Meeting) ที่เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสูการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน
ความเสี่ยงทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเกณฑการประเมินแตละระดับ
จำแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  
แบงเปน 3 ประเภท ประกอบดวย     
 ดานที่  1  การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ดานที่  2   การใชอำนาจและตำแหนงหนาที่  
 ดานที่  3  โครงการจัดซื้อจัดจาง 

              กรมสงเสริมสหกรณไดคัดเลือกการประกวดราคาโครงการจางดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมสงเสริมสหกรณ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เพ่ือประเมินความเสี่ยง        
การทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดานโครงการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหหนวยงานมีแนวทางการบริหาร              
ความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งจะชวยเปนหลักประกันองคกรในระดับหน่ึงวาการดำเนินการของ
องคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบปญหาก็นอยกวาองคกรอ่ืน 
สนองตอบตอการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
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บทที่ 2 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ 
ที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจำเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไข 
ปญหาการทุจริตที่ย่ังยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจำนง ของทุกองคกร  
ที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหน่ึงไดวาการดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต  
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิด  
ความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช 
เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการเพ่ิมภาระงาน 
แตอยางใด 
 มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 
ดังน้ัน การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
จะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต ใหแกบุคลากร
ขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร  
 วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝาระวัง
ความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกัน โดยเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติ ที่มีการรับรูและยอมรับ
จากผูที่เก่ียวของ (ผูนำสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนในลักษณะกำกับ
ติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 
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3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

 กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control 
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่ ง
มาตรฐาน COSO 2013 เปนมาตรฐาน ที่ไดรับการยอมรับมาต้ังแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป 1992 โดยที่ผานมา 
มีการออกแนวทางดานการควบคุมภายใน เพ่ิมเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อป 2006 เปนแนวทางดานการทำ
รายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report–Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2  
เมื่อป  2009 เปนแนวทางดานการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในป 
2013 เปนแนวทางเพ่ิมเติมดานการควบคุมภายใน Internal Control–Integrated Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในป 2013 น้ียังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 1992 ที่กำหนดใหมีการควบคุมภายใน
แตเพ่ิมเติม ในสวนอ่ืน ๆ ใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสอง ในภาพรวมของการกำกับ
ดูแลกิจการ ดังน้ัน การควบคุมภายในจึงถือวามีความสำคัญอยางย่ิงในการที่จะตอบสนองตอความคาดหวังของ
กิจการ ในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 

มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ 
 
องคประกอบที่ 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
องคประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 กำหนดเปาหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 
องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 
หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 
องคประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ 13 องคกรมีขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ 
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดำเนินตอไปได  
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุมภายใน 
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องคประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16    ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17    ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม 

 ทั้งน้ี องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function 
(มีอยูจริง และ นำไปปฏิบัติได) อีกทั้งทำงานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทำใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
 

กรอบหรือภาระงาน นิยาม 

Corrective 
แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทำอยางไร จะไมใหเกิดขึ้น
ซ้ำอีก 

Detective 
เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอยางไรจะตรวจพบตอง
สอดสองต้ังแตแรก ต้ังขอบงช้ีบางเรื่องที่นาสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยง
น้ันหรือใหขอมูลเบาะแสน้ันแกผูบริหาร 

Preventive 

ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทำผิดในสวนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก 
(Known Factor) ทั้งที่รูวาทำไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยง
ดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก 

Forecasting 
การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนา
ในเรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยง ที่มาจากการพยากรณ 
ประมาณการลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor) 

 
4. องคประกอบท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจัยที่นำไปสูการทุจริต ประกอบดวย  
1. Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ 
คับขันจากสภาพแวดลอมที่เปนอยู มีความจำเปนตองใชเงิน 
หรือแรงจูงใจ ที่มีสิ่งจูงใจ 
2. Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากความบกพรองหรือ
จุดออนของระบบงาน หรือชองวางของกฎระเบียบที่            
เปดโอกาสใหทำได 
3. Rationalization หรือ มี เหตุผล มีความสามารถ และ
โอกาสที่เกิดจากตำแหนงหนาที่ 

ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
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การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

แผนบรหิารความเสี่ยง 

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

เมทรกิซระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

การระบคุวามเสีย่ง 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจใหบริการ

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ           
พ.ศ. 2558) 

2. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปรงใสของการใชตำแหนงหนาที่และอำนาจ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ 

 
 

 

 

 

 

 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 กอนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ 
ในแตละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งคูมือน้ีไดจำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว 3 ดาน 
ดังน้ี ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ ใหบริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ และความเสี่ยงการทุจริต
ในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกไดแลว ใหทำการ
คัดเลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดเตรียม
ขอมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ จากน้ันจึงลงมือทำการตาม
ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

6.1 ขั้นตอนที่ 1  : การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 ขั้นตอนที่ 1 นำขอมูลที่ไดจากขั้นเตรียมการในสวนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ  
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ัน ยอมประกอบ 
ไปดวยขั้นตอนยอยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ใหทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเทาน้ัน และในการประเมิน ตองคำนึงถึงความเสี่ยง 
ในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินดวย เน่ืองจากในกระบวนงาน การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
อาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องน้ัน ๆ ในการดำเนินงานที่ไมไดอยูในขั้นตอน 
ก็เปนได โดยไมตองคำนึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไข ความเสี่ยงการทุจริตน้ันอยูแลว  
นำขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเปน Known Factor หรือ Unknown Factor 

 
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอนคาดหมาย
ไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยูแลว 

Unknown Factor 
ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต
ปญ หา/พ ฤ ติกรรม  ความ เสี่ ย งที่ อ าจจะ เกิ ดขึ้ น  (คิ ดล วงหน า               
ตีตนไปกอนไข เสมอ) 
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เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ที่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจรติ 

Known Factor Unknown Factor 

 (ใหอธิบายรูปแบบ พฤติการณการทุจริตของ
กระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาทำ การประเมิน
ความเสี่ยงวามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต) 

  

  
 

  

  ตารางที่  1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริต 
ที่มีความเสี่ยงการทุจริต เทาน้ัน และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียดชัดเจนมากที่สุด 

 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย 🗸🗸 ในชอง 
Known Factor 
 - หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาส เกิด 

ใหใสเครื่องหมาย 🗸🗸 ในชอง Unknown Factor 
 - หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได 
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6.2 ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะหสถานะความสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 2 ใหนำขอมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของ
แตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง
ในชองสีไฟจราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว  ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง

ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได 
 สถานะสีสม  ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน

ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุม 
ขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 

 สถานะสีแดง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกคนที่ไม
รูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิด
หรืออยางสม่ำเสมอ 

 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

      
      
      
 จากตารางที่ 2 นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นำมาแยกสถานะความเสี่ยง
การทุจริต ตามไฟสีจราจร 

  สีเขียว  หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 

  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

  สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 

6.3 ขั้นตอนที่ ๓ : เมทริกซระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง 
ระดับสูงมากที่เปนสีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับ ความจำเปนของ
การเฝาระวัง ที่มีคา 1-3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา 1-3 เชนกัน คา 1-3 โดยมีเกณฑใน
การใหคา ดังน้ี 
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3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี 

  - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานน้ัน ๆ แสดงวากิจกรรม หรือ
ขั้นตอนน้ันเปน MUST หมายถึง มีความจำเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทำการปองกัน              
ไมดำเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ 3 หรือ 2 
 - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนน้ันเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานน้ัน ๆ 
แสดงวา กิจกรรมหรือขั้นตอนน้ันเปน SHOULD หมายถึง มีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต              
คาของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 เทาน้ัน 

(ตัวอยางตามตารางที่ 3.1 เกณฑพิจารณาระดับความจำเปนของการเฝาระวัง ความเสี่ยงการทุจริตวาเปน 
MUST หรือ SHOULD) 

 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี กิจกรรมหรือ 

        - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
รวมถึงหนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด 
รายจายเพ่ิม (Financial) คาอยูที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ัน ผลกระทบตอผู ใชบริการ กลุมเปาหมาย
(Customer/User) คาอยูที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ัน ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน (Internal Process) 
หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู (Learning & Growth) คาอยูที่ 1 หรือ 2 

(ตัวอยางตามตารางที่ 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกซซระดับความเสี่ยง (Risk level 
matrix) 

 
ที่ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเปน 
ของการเฝาระวัง

3  2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3    2 1 

คาความเสี่ยงรวม 
จำเปน X รนุแรง 

     

     

 ตารางที่ 3 นำขอมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ชองสีสม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาคาความ
เสี่ยงรวม (ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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แนวทางในการพิจารณา ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง และ ระดับความรนุแรงของผลกระทบ 

ตารางที่ 3.1  ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขัน้ตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขัน้ตอนรอง 
SHOULD 

  คาควรเปน 3 หรือ 2 คาควรเปน 1 

    

    

ตารางที่ 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทจุริต 1 2 3 

ผูมีสวนไดสวนเสยี Stakeholders รวมถึง หนวยงานกำกับดูแล 
พันธมิตร ภาคเีครือขาย 

  
X 

 
X 

ผลกระทบทางการเงนิ รายไดลด รายจายเพิม่ Financial  X X 

ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User  X X 

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process X X  

กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth X X  

6.4 ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

 ขั้นตอนที่ 4 ใหนำคาความเสี่ยงรวม (จำเปน X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมิน การควบคุม
การทุจริตวามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ 
สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
 ดี จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรไมมีผลเสีย
ทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
 พอใช จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร
แตยอมรับได มีความเขาใจ 
 ออน  จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/
ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทจุริต คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทจุริต 

คาความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

  

ดี 

 

ต่ำ 

 

คอนขางต่ำ 

 

ปานกลาง 

  

พอใช 

 

คอนขางต่ำ 

 

ปานกลาง 

 

คอนขางสูง 

  

ออน 

 

ปานกลาง 

 

คอนขางสูง 

 

สูง 

 ตารางที่ 4 ใหนำคาความเสี่ยงรวม (จำเปน X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมิน การควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำการประเมิน  
(ดี/พอใช/ออน) เพ่ือประเมินวาความเสี่ยงการทุจริตมีคาความเสี่ยงอยูระดับใด จะไดนำไปบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 

6.5 ขั้นตอนที่ 5 : แผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่  5 ให เลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
Risk–Control Matrix Assessment ในตารางที่  4 ที่อยูในชองคาความเสี่ยงอยูในระดับสูง คอนขางสูง ปานกลาง  
มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หนวยงานทำการประเมิน การควบคุมความเสี่ยง  
ในตารางที่ 4 ไมพบวาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลางเลย แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับต่ำ 
หรือคอนขางต่ำ ใหทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือใหหนวยงานพิจารณา 
ทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต  
นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม) 
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ตารางที่ 5 ตารางแผนบรหิารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ........................................................................................................................... 

ที่ รูปแบบ พฤติการณความเสีย่งการทุจรติ มาตรการปองกันการทจุริต 

   

   

   

   

   

 ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณความเสี่ยง ที่มีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลำดับ 
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกัน              
การทุจริตตอไป ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวยงานระดับกรมรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอ่ืน กรุงเทพมหานคร.......................................... 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ................................................................................................... 

เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต 

(อธิบายเหตุการณความเสี่ยงการทุจริต) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

 

เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต 

(อธิบายเหตุการณความเสี่ยงการทุจริต) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

เหตุการณความเสี่ยงการทุจริต 

(อธิบายเหตุการณความเสี่ยงการทุจริต) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

 

 

12 



 
111 

6.6 ขั้นตอนที่ 6 : การจัดทำรายงานผลการเฝาระวัง 

 ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพ่ือเปนการยืนยันผล               
การปองกันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยง             
การทุจริตตอไป ออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

ที่ มาตรการปองกัน  

การทุจรติ 

โอกาส / ความเสี่ยงการทจุริต สถานะความเสีย่ง 

เขยีว เหลือง แดง 

      

      

 ตารางที่ 6 ใหรายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5  
วาอยูในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทำกิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยูในขายที่ยังแกไขไมได 
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สถานะตามส ี นิยาม 

สถานะสเีขยีว ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทำกิจกรรมเพ่ิม 

สถานะสเีหลือง เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 
กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 

สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยูในขาย ยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมขึ้น
แผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > 3 

6.7 ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 7 นำผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ 
ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยูในขายที่ยังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติม
ตอไป โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังน้ี 
 1. เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 2. เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
 3. ยังไมเกิดเฝาระวังตอเน่ือง (สถานะสีเขียว Green) 
 
ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
7.1 สถานะสีแดง Red เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสีย่งการทุจริต (สถานะสีแดง) มาตรการปองกันการทจุริต เพิม่เติม 

  

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสเีหลือง) มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 
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7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 

ความเสีย่งการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเหน็เพิ่มเติม 

  

6.8 ขั้นตอนที่ 8 : การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 8 เปนการจัดทำรายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตตามขั้นตอนที่ 8 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เพ่ือเปนเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง  
  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ  
  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 
ที่ 

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

    

 

6.9  ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 9 เปนการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่  8 ตอผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งหวงระยะเวลา  
ของการรายงานผล ขึ้นอยูกับหนวยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส 
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บทที่ ๓ 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
การประกวดราคาโครงการจ้างดูแลและ
บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
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บทที่ 3 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การประกวดราคาโครงการจางดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมสงเสริมสหกรณ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

1. หลักการและเหตุผล 

 กรมสงเสริมสหกรณ  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “กรม” มีความประสงคจะจางดูแลและบำรุงรักษาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรม โดยผูรับจางมีหนาที่ในการบริหารจัดการ ดูแลบำรุงรักษาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรม ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ภายใตนโยบาย 
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติดานไอทีที่กรมกำหนดและกฎหมาย 
 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรม (เทเวศร ไดเช่ือมโยงคูสายสัญญาณแบบองคกร (Leased Line) 
ระหวางผูใหบริการอินเตอรเน็ตกับกรม (เทเวศร) ณ อาคาร 1 ช้ัน 5 หองศูนยคอมพิวเตอรระบบเครือขายศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ช้ัน 5 และไดเช่ือมตอระบบเครือขายจากหองศูนยคอมพิวเตอรระบบเครือขาย 
กระจายสัญญาณผานสายใยแกวนำแสง (Fiber Optic) ไปยังช้ันตาง ๆ ตามอาคารของกรม (เทเวศร) ประกอบดวย 
อาคาร 1 จำนวน 11 Link, อาคาร 2 จำนวน 4 Link และอาคาร 3 จำนวน 6 Link และภายในอาคารไดเดิน
สายสัญญาณ UTP เพ่ือเช่ือมตอสัญญาณไปยังเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ดวยความเร็ว 10/100 Mbps ในแตละ
ช้ันของอาคารและมีตู Rack แตละช้ัน สำหรับติดต้ัง Switch และอุปกรณพักสายสัญญาณ Fiber Optic และ
สายสัญญาณ UTP เชน Patch panel, Cable management เปนตน 
 ภายในหองศูนยคอมพิวเตอรระบบเครือขายของกรม (เทเวศร) ไดติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตู 
Rack สำหรับพักสายสัญญาณ Fiber Optic และสายสัญญาณ UTP ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
อุปกรณเครือขายตางๆ อุปกรณรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีเครื่องสำรองไฟฟา (UPS) เพ่ือจายกระแสไฟฟา
สำรองใหแกเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณตางๆ ที่ติดต้ังอยูภายในหองใหสามารถทำงานไดอยางตอเน่ือง 
 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรม ณ สำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ (ถนนพิชัย)  
ไดเช่ือมโยงเครือขายระหวางกรม (เทเวศร) มายังช้ัน 2 อาคารฝกอบรม โดยการเชาคูสายสัญญาณ (Leased Line) 
และกระจายสัญญาณผานสายสัญญาณ Fiber Optic ไปยังช้ันตางๆ ในอาคาร ประกอบดวย อาคารฝกอบรม ช้ัน 2 กับ
อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ช้ัน 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ช้ัน 2 กับช้ัน 3, ระหวางช้ัน 2 กับช้ัน 1 
ภายในอาคารฝกอบรม, อาคารฝกอบรม ช้ัน 2 ระหวาง Core Switch กับ Switch ในหองอบรมคอมพิวเตอร 
และไดเดินสายสัญญาณภายในอาคารดวยสาย UTP เพ่ือเช่ือมตอสัญญาณไปยังเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายดวย
ความเร็ว 10/100 Mpbs ไปตามช้ันตางๆ ของอาคาร และมีตู Rack สำหรับติดต้ัง Switch และอุปกรณพัก
สายสัญญาณ Fiber Optic และสายสัญญาณ UTP เชน Patch panel, Cable management เปนตน  
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นอกจากน้ี กรมยังไดเดินสายเช่ือมโยงเครือขายสื่อสารขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐในโครงการ 

Government Information Network : GIN และยังไดเช่ือมโยงเครือขายสื่อสารไปยังหนวยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เพ่ือใชในการบูรณาการขอมูลระหวางกัน 
 

2. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือดูแล บำรุงรักษา และซอมแซมแกไขฮารดแวร ซอฟตแวร รวมทั้งทดแทนอะไหลที่เสียหายหรือ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขาย ซอฟตแวรที่เก่ียวของ รวมทั้งการ
เช่ือมตอระบบเครือขายของเครื่องลูกขายและอุปกรณตอพวงใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดตามปกติ ตลอดเวลา 
ตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ ปองกันความเสี่ยงการหยุดใหบริการของระบบ  
 2) เพ่ือใหระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมสหกรณ สามารถใหบริการประชาชนและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดอยางตอเน่ือง 

3) มีอุปกรณสำรองทดแทนกรณีที่ระบบหยุดใหบริการ เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบตอการใชงาน
ของหนวยงาน  

3. พื้นท่ีดำเนินการ 

1) อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3  ณ กรมสงเสริมสหกรณ (เทเวศร)  
2) อาคารฝกอบรมและอาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ณ สำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี               

การสหกรณ )ถนนพิชัย(  

4. ระยะเวลาการดำเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

5. งบประมาณ 

เงินงบประมาณ จำนวน 4,202,960  บาท 

6. ขอบเขตของโครงการ 

ขอบเขตการจัดจางดูแลและบำรุงรักษา 

1) จัดซื้อหรือตออายุโปรแกรมปองกันไวรัส (Anti-Virus) สำหรับใชงานภายในกรมสงเสริมสหกรณ 
2) ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และอุปกรณเครือขาย (Network) 
3) ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) 
4) ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณปองกันการบุกรุก (Firewall) 
5) ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือขายไรสาย (Wireless) พรอมอุปกรณ 
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6) ดูแลและบำรุงรักษาซอฟแวร (Software) บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) และอุปกรณ

เครือขาย (Network) 
7) ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณสำรองขอมูลพรอมโปรแกรมสำรองขอมูล 
8) ดูแลบำรุงรักษาระบบสายสัญญาณ UTP ภายในหองศูนยคอมพิวเตอร, ภายในอาคาร และระบบ

สายสัญญาณใยแกวนำแสง (Fiber Optic) ระหวางอาคาร 
9) ดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟา (UPS) ขนาด 40 KvA จำนวน 3 ชุด 
10) ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณภายในหองศูนยคอมพิวเตอร ไดแก ตู Rack ระบบปรับอากาศ อุปกรณ

ควบคุมการเขา-ออก (Access Control) ระบบ CCTV พรอมอุปกรณ และอุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) 
11) เชาใชบริการพ้ืนที่วางเครื่องคอมพิวเตอรแมขายกับผูใหบริการ Co-Location 
12) จัดหาพรอมติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศ จำนวน 20 ชุด 
13) ใหคำปรึกษาอ่ืนๆ เกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมสหกรณ 
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7. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 7.1 ขั้นตอนที่ 1  : การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

ที่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจรติ 

Known Factor Unknown Factor 

1 การดำเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ   

2 การใชจายงบประมาณไมตรงตามวัตถุประสงค   

3 ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย   

4 การดำเนินโครงการไมเปนไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด   

5 การดำเนินการไมโปรงใสเอ้ือประโยชนใหกับพรรคพวก                   
มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ 

  

6 การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจางสูงกวาความเปนจริง   

7 การใชประโยชนจากระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมเปนไป
ตามที่กำหนด 

  

8 การละเวนไมกำกับ ดูแล ทำใหเกิดการทุจริต   

9 ไมสามารถหาผูรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย   

 คำอธบิาย ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
 Known Factor : ความเสี่ยงทั้ง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอนคาดหมายไดวามีโอกาสสูง
ที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยูแลว 
 Unknown Factor : ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ) 
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7.2 ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะหสถานะความสี่ยง 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

1 การดำเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ     
2 การใชจายงบประมาณไมตรงตามวัตถุประสงค     
3 ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย     
4 การดำเนินโครงการไมเปนไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด     
5 การดำเนินการไมโปรงใสเอ้ือประโยชนใหกับพรรคพวก                   

มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ 
    

6 การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจางสูงกวาความเปนจริง     
7 การใชประโยชนจากระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมเปนไป

ตามที่กำหนด 
    

8 การละเวนไมกำกับ ดูแล ทำใหเกิดการทุจริต     
9 ไมสามารถหาผูรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย     

  

  สีเขียว  หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 

  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

  สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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7.3 ขั้นตอนที่ ๓ : เมทริกซระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกซระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเปน 
ของการเฝาระวัง
3       2       1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
3 2 1 

คาความเสี่ยงรวม 
จำเปน X รนุแรง 

1   การดำเนินการไมเปนไปตาม 
วัตถุประสงคของโครงการ 

3 3 9 

2 ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

3 3 9 

3   การดำเนินโครงการไมเปนไปตาม
แนวทางที่กรมฯ กำหนด 

2 2 4 

คำอธิบาย ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกซระดับความเสี่ยง  

นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงและสูงมากที่เปน         
สีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับ ความจำเปนของการเฝาระวัง ที่มีคา             
1 - 3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา 1 - 3 เชนกัน 

ตารางที่ 3.1  ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขัน้ตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขัน้ตอนรอง 
SHOULD 

1 การดำเนินการไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

3 - 

2    ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

3 - 

3   การดำเนินโครงการไมเปนไปตาม  
แนวทางที่กรมฯ กำหนด 

2 - 

คำอธิบาย ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานน้ัน ๆ แสดงวากิจกรรม หรือขั้นตอนน้ันเปน 

MUST หมายถึง มีความจำเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตอง ทำการปองกันไมดำเนินการไมได              
คาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ 3 หรือ 2 
 - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนน้ันเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานน้ัน ๆ แสดงวา กิจกรรม
หรือขั้นตอนน้ันเปน SHOULD หมายถึง มีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ SHOULD 
คือ คาที่อยูในระดับ 1 เทาน้ัน 
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ตารางที่ 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทจุริต 1 2 3 
ผูมีสวนไดสวนเสยี (Stakeholders) รวมถึง หนวยงานกำกับดูแล 
พันธมิตร ภาคเีครือขาย 

- การดำเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
- ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

 
 

- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
 
 

ผลกระทบทางการเงนิ รายไดลด รายจายเพิม่ (Financial) - - - 

ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย (Customer/User) - - - 

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน (Internal Process) 
- การดำเนินโครงการไมเปนไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด 

-  - 

ผลกระทบดานการเรียนรู องคความรู (Learning & Growth) - - - 

คำอธบิาย ตารางที่ 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) รวมถึง

หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม 

(Financial) คาอยูที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ัน ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย (Customer/User) 

คาอยูที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ัน ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน (Internal Process) หรือ

กระทบดานการเรียนรู องคความรู (Learning & Growth) คาอยูที่ 1 หรือ 2 
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7.4 ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

คาความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1. การดำเนินการไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

พอใช คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง 

2. ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

พอใช คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง 

3. การดำเนินโครงการไมเปนไป
ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด 

ดี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 

คำอธิบาย ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ใหนำคาความเสี่ยงรวม (จำเปน X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมิน การควบคุมความเสี่ยง  
การทุจริต โดยการวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช/ออน)                 
เพ่ือประเมินวาความเสี่ยงการทุจริตมีคาความเสี่ยงอยูระดับใด จะไดนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตาม               
ความรุนแรงของความเสี่ยง โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
 1) ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรไมมีผลเสีย
ทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
 2) พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร
แตยอมรับได มีความเขาใจ 

3) ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/
ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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7.5 ขั้นตอนที่ 5 : แผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การประกวดราคาโครงการจางดูแลและบำรุงรักษาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมสหกรณ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

ที่ รูปแบบ พฤติการณความเสีย่งการทุจรติ มาตรการปองกันการทจุริต 

1 การดำเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 

1. กำหนดใหหนวยงานมีระบบควบคุมภายใน 
เพ่ือทบทวน/ปรับปรุงการดำเนินงานให
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับคำนึงถึงหลัก
ความโปรงใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2 ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย 1. จัดทำและปรับปรุงคูมือการจัดซื้อจัดจาง
ใหเปนไปตามระเบียบและเปนปจจุบันพรอม
ทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจรับงาน 
และกำหนดระยะเวลาการตรวจ รับ ให
เหมาะสม กับลักษณะงานจาง 
2. รวบรวมและจัดทำประเด็นขอหารือเก่ียวกับ
โครงการจัดซื้อจัดจาง เผยแพรในเว็บไซตของ
หนวยงาน 

3 การดำเนินโครงการไมเปนไปตามแนวทางที่กรมฯ 
กำหนด 

1. จัดอบรมใหความรูแกบุคลากร เรื่องความ
เสี่ยงตอการทุจริต การปองกันผลประโยชน
ทับซอนในการจัดซื้อจัดจาง และการใช
จายเงินงบประมาณ 
2. ประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนใน
การจัดซื้ อจัดจางของกรม ตามนโยบาย               
“No Gift Policy” และมีการติดตามประเมินผล 

คำอธิบาย ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

 พิจารณาเหตุการณความเสี่ยง ที่มีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลำดับ ความรุนแรงความเสี่ยง
ที่อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริตตอไป ตามแบบ
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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7.6 ขั้นตอนที่ 6 : การจัดทำรายงานผลการเฝาระวัง 

ตารางที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

ที่ มาตรการปองกัน 

การทุจรติ 

โอกาส / ความเสี่ยงการทจุริต สถานะความเสีย่ง 

เขยีว เหลือง แดง 

1 1. กำหนดใหหนวยงานมีระบบ
ควบคุมภายใน เพ่ือทบทวน/
ปรับปรุ งการดำเนินงานให
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ
คำนึ งถึ งหลั กความ โปร งใส 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การดำเนินการไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

-  - 

2 1. จัดทำและปรับปรุงคูมือการ
จัดซื้ อจัดจ างให เป น ไปตาม
ระเบียบและเปนปจจุบันพรอม
ทั้ งก ำห น ด คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
กรรมการตรวจรับงาน  และ
กำหนดระยะเวลาการตรวจรับ
ใหเหมาะสม กับลักษณะงานจาง 
2. รวบรวมและจัดทำประเด็นขอ
หารือเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจาง 
เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน 

ผลการปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

-  - 

3 1. จัดอบรมใหความรูแกบุคลากร 
เรื่ องความเสี่ ยงต อการทุ จริ ต                
การปองกันผลประโยชนทับซอน               
ในการจัดซื้ อจัดจาง และการใช
จายเงินงบประมาณ 
2. ประกาศมาตรการปองกัน
การรับสินบนในการจัดซื้อจัด
จ างของกรม  ตามน โยบาย               
“No Gift Policy”  และมี ก าร
ติดตามประเมินผล 

การดำเนินโครงการไมเปนไป
ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด 

 - - 
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คำอธบิาย ตารางที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

 ใหรายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 วาอยูในสถานะ
ความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทำกิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยูในขายที่ยังแกไขไมได  

-  สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทำกิจกรรมเพ่ิม 
-  สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ/ นโยบาย/

โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
-  สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยูในขาย ยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ / กิจกรรม

เพ่ิมขึ้นแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดับความรุนแรง > 3 

7.7 ขั้นตอนที่ 7 : จัดทำระบบการบรหิารความเสี่ยง 

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
 นำผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่  6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ              

โดยแยกสถานะ เพ่ือทำระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังน ี้ 

ตาราง 7.1 สถานะสีแดง Red เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสีย่งการทุจริต (สถานะสีแดง) มาตรการปองกันการทจุริต เพิม่เติม 

- ไมมี - - ไมมี - 

 
ตาราง 7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสเีหลือง) มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

1. การดำเนินการไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 

1. กำหนดใหหนวยงานมีระบบควบคุมภายใน เพ่ือทบทวน/
ปรับปรุงการดำเนินงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ
คำนึงถึงหลักความโปรงใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสเีหลือง) มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

2. ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปาหมาย 1. จัดทำและปรับปรุงคูมือการจัดซื้อจัดจางใหเปนไป
ตามระเบียบและเปนปจจุบันพรอมทั้งกำหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจรับงาน และกำหนดระยะเวลาการ
ตรวจรับใหเหมาะสม กับลักษณะงานจาง 
2. รวบรวมและจัดทำประเด็นขอหารือเก่ียวกับโครงการ
จัดซื้อจัดจาง เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน 

 
ตาราง 7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 

ความเสีย่งการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเหน็เพิ่มเติม 

1. การดำเนินโครงการไมเปนไปตามแนวทางที่กรมฯ 
กำหนด 

1. จัดอบรมใหความรูแกบุคลากร เรื่องความเสี่ยงตอ
การทุจริต การปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อ
จัดจาง และการใชจายเงินงบประมาณ 
2. ประกาศมาตรการปองกันการรับสินบนในการจัดซื้อ
จัดจางของกรม ตามนโยบาย “No Gift Policy” และมี
การติดตามประเมินผล 

7.8 ขั้นตอนที่ 8 : การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ตารางที่ 8 รายงานการบริหารความเสี่ยง 

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1. การดำเนินโครงการไมเปนไป
ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด 

1 . การดำเนิ นการไม เป น ไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 
2. ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

- 

คำอธิบาย ตารางที่ 8 รายงานการบริหารความเสี่ยง 

 เปนการจัดทำรายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 8            
มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เพ่ือเปนเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง  
  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ  
  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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7.9  ขั้นตอนที่ 9 : การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 9 ใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ตอผูบริหารของหนวยงาน ตามรอบที่สำนักงาน ป.ป.ท. จะกำหนด 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
บทที่ ๔ 
 



 
111 

 
 

 

 

บทที่ 4 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมสงเสริมสหกรณ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการการประกวดราคาจางดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ของกรมสงเสริมสหกรณ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

กระบวนการ/
ขั้นตอน 

ระดับความเสีย่ง ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ปองกันการทจุริต เขียว เหลือง แดง การ

พิจารณา
เพื่ออนุมัติ
อนุญาต 

การ
พิจารณา
การใช
อำนาจ
หนาที ่

การพิจารณา
เพื่อบริหาร
งบประมาณ
ทรัพยสิน
ทรัพยากร 

1. การจัดทำรางขอบเขตงาน 

เกี่ยวของกับการใช
ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง
เจ า ห น า ที่  ซึ่ ง มี
โอกาสใชอยางไม
เหมาะสม อาจมี
การเอ้ือประโยชน
ใ ห กั บ บ ริ ษั ท ใ ด
บริษัทหน่ึง หรือให
ค ว าม ช ว ย เห ลื อ
พวกพอง  

 
 

     
 

1. ดำเนินการไมเปนไป
ตามวัตถุ ประสงค ของ
โครงการ มีการดำเนินการ
ไม โปรงใสเอ้ือประโยชน
ให กับพรรคพวกมีระบบ
เสนสาย ระบบอุปถัมภ 

1. ใหบริษัทที่รูจักกันเปน
ส วนตั วเป นผู กำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะการจ าง (TOR)               
โดยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส e -bidding 

 

1. กำหนดใหหนวยงานมีระบบ
ควบคุมภายใน เพ่ือทบทวน/
ปรับปรุงการดำเนินงานใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับคำนึงถึง
หลักความโปรงใสประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล 
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กระบวนการ/
ขั้นตอน 

ระดับความเสีย่ง ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ปองกันการทจุริต เขียว เหลือง แดง การ

พิจารณา
เพื่ออนุมัติ
อนุญาต 

การ
พิจารณา
การใช
อำนาจ
หนาที ่

การพิจารณา
เพื่อบริหาร
งบประมาณ
ทรัพยสิน
ทรัพยากร 

ญาติ พ่ีนอง การกีด
กัน หรือการสราง
อุปสรรค การกำหนด
ราย ล ะ เอี ย ด ที่ มี
ลักษณะกีดกันไมให
มีการแขงขันอยาง
เปนธรรม  
(การล็อกสเปค) 

  
 

    
 

2. การใชจายงบประมาณ
ไมตรงตามวัตถุประสงค 
3. การใชประโยชนจาก
ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย
คอมพิวเตอรไม เปนไป
ตามที่กำหนด 

2. กำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะคุ ณสมบั ติ ทาง             
ดานเทคนิคไม เหมาะสม 
เกินความจำเปน ทำใหตอง
ใชตนทุนเกินความจำเปน 
ไมคุมคา 
3. การไมเปดโอกาสให
ผูมีสวนไดสวนเสียเขา
ม า ต ร ว จ ส อ บ ร า ง
ประกาศ TOR 

2. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย                
เข ามาตรวจสอบรางประกาศ TOR 
ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะ  
การประกาศจัดซื้อจัดจางตาม
ระยะเวลาที่กำหนดกอนประกาศ
เผยแพรฉบับจริง 
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กระบวนการ/
ขั้นตอน 

ระดับความเสีย่ง ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ปองกันการทจุริต เขียว เหลือง แดง การ

พิจารณา
เพื่ออนุมัติ
อนุญาต 

การ
พิจารณา
การใช
อำนาจ
หนาที ่

การพิจารณา
เพื่อบริหาร
งบประมาณ
ทรัพยสิน
ทรัพยากร 

2. การกำหนดราคากลางและการจัดหา 

การจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
จะต องมี ราคากลาง
และต อ งระ บุ ไว                  
ในรายงานขอซื้อขอจาง 
โดยการจั ดทำราคา
กลางจะต องระบุ
รายช่ือผู รับผิดชอบ
กำหนดราคากลาง  

 
 

     
 

1 . การกำหนดราคา
กลางในการจัดซื้ อจัด
จางสูงกวาความเปนจริง
ไมเปนไปตามแนวทาง
ที่กรมฯ กำหนด 

1. ผลการประกวดราคา
ราคาประกวดไดต่ำกวา
ราค ากลางเกิ น ก ว า             
รอยละ 15  

 

1. จัดอบรมใหความรู บุคลากร 
เรื่ อ ง  ค ว าม เสี่ ย งก ารทุ จ ริ ต                
การปองกันผลประโยชนทับซอนใน
การจัดซื้อจัดจาง การกำหนดราคา
กลางและการใชจายเงินงบประมาณ 

3. การตรวจการจาง/ตรวจรบังาน 
คณะกรรมการตรวจ
การจาง/คณะกรรมการ
ตรวจรั บพั สดุ ต อง
ดำเนินการตรวจรับให
เสร็จสิ้นโดยเร็ว ตาม
ระยะเวลาที่ระเบียบฯ
กำหนด 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 1. การดำเนินโครงการ
ไมเปนไปตามแนวทาง
ที่กรมฯ กำหนด มีการ
เอ้ือประโยชน ให กั บ
พ รรค พ วก  มี ระบ บ             
เสนสาย ระบบอุปถัมภ 
 
 

1. คณะกรรมการตรวจ
การจาง/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุใชเวลาใน
การตรวจรับงานมาก
เกินความจำเปน 

 

 

1. ประกาศมาตรการปองกันการรับ
สินบนในการจัดซื้อจัดจางของกรม 
ตามนโยบาย “No Gift Policy” 
และมีการติดตามประเมินผล 
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กระบวนการ/
ขั้นตอน 

ระดับความเสีย่ง ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ปองกันการทจุริต เขียว เหลือง แดง การ

พิจารณา
เพื่ออนุมัติ
อนุญาต 

การ
พิจารณา
การใช
อำนาจ
หนาที ่

การพิจารณา
เพื่อบริหาร
งบประมาณ
ทรัพยสิน
ทรัพยากร 

2. ผลการปฏิบัติงานไม
เปนไปตามเปาหมาย 

2. การเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรับที่ ขาดความ
เช่ียวชาญ/ขาดความ
ละเอียดในการตรวจรับ
งานและไมแจงใหทราบ
ลวงหนา 

2. จัดทำและปรับปรุงคูมือการ
จัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบ
และเปนปจจุบันพรอมทั้งกำหนด
คุณสมบัติของกรรมการตรวจรับงาน 
และกำหนดระยะเวลาการตรวจรับ
ใหเหมาะสม กับลักษณะงานจาง 
3. รวบรวมและจัดทำประเด็นขอ
หารือเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจาง 
เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน 
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