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บทนำ 

1. ความเป2นมา 

แผนปฏิรูปประเทศด2านการปอ̂งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด2านการป^องปราม ได2กำหนดให2ศูนยJปฏิบัติการต<อต2านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบ

การประเมินความเสีย่งต<อการทุจริตประพฤติมิชอบในส<วนราชการเปNนประจำทุกปV และรายงานผลการปฏบิัติ

ต<อผู2บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด 

ดังนั้น เพื่อให2เปNนการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย<างเปNนระบบ สามารถนำไปสู< 

ผลสัมฤทธ์ิ และเปNนเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู2การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 

CPI) สำนักงานคณะกรรมการป^องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการ

ศูนยJอำนวยการต<อต2านการทุจริตแห<งชาติ (ศอตช.) จึงได2พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมิน

ความเสี่ยงต<อการทุจริตประพฤติมิชอบในส<วนราชการ ขับเคลื่อนผ<าน ศปท. โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได2เริ่มและ

ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้ังแต<ปVงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปNนต2นมา โดยมีกรอบแนวความคิด 

ที่ใช2ควบคู<กับการบริหารจัดการองคJกรที่เช่ือว<าสามารถนำไปสู<การลดการทุจริตประพฤติมิชอบ นำพาหน<วยงาน 

ไปสู<การเปNนหน<วยงานใสสะอาด เปNนที่ยอมรับ คือ แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่ง

เปNนป_จจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานให2มีประสิทธิภาพ โปร<งใส และน<าเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุม 

การทุจริตคอรJรัปชัน หมายถึง การไม<กระทำและไม<สนับสนุนการทุจริต พร2อมทั้งร<วมมือกันควบคุมไม<ให2เกิด

การทุจริตในองคJกร ทั้งน้ี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจรติมาใช2ในองคJกร จะช<วยเปNนหลักประกัน

องคJกรในระดับหนึ่งว<าการดำเนินการขององคJกรจะไม<มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม<คาดคิด  

โอกาสที่จะประสบป_ญหาก็จะน2อยกว<าองคJกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึน ก็จะเปNนความเสียหายที่น2อยกว<า

องคJกรที่ไม<มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช2 เพราะได2มีการเตรียมการป^องกันล<วงหน2าไว2 

กรอบแผนแม<บทภายใต2ยุทธศาสตรJชาติ แผนแม<บทที ่21 การต<อต2านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ที่มุ<งเน2นให2ภาครัฐมีความโปร<งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู2การทุจริตของประเทศไทย 

อยู<ในอันดับ 1 ใน 20 หรือมีคะแนนประมาณ 73 คะแนน ภายในช<วงปV พ.ศ. 2576 – 2580 แผนย<อยที่ 1  

การป^องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับระบบเพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน<วยงาน

ภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร2างความโปร<งใส มุ<งเน2นการสร2างนวัตกรรมและมาตรการในการต<อต2าน

การทุจริตที่มปีระสิทธิภาพและเท<าทันต<อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสีย่งด2านการทุจริต 

เพื่อให2หน<วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน 

ที่อาจก<อให2เกิดการทุจริต 
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หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหน<วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะส<งผลให2ป_ญหา 

การทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถ 

มีงบประมาณไปพัฒนาสร2างคุณภาพชีวิตที่ดีให2กับประชาชน ลดต2นทุนในการดำเนินคดี สร2างความเช่ือมั่นให2กบั

นักลงทุนชาวต<างชาติ เสริมสร2างภาพลักษณJของประเทศ และยกระดับดัชนีการรับรู2การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index: CPI) เน่ืองจากคะแนน CPI น้ัน เปNนการสะท2อนภาพลักษณJการทุจริตของประเทศต<าง ๆ 

ทั่วโลก เปNนหน่ึงในเครือ่งมือทีก่ลุ<มนักลงทุนใช2ประเมินความน<าสนใจในการลงทุนของแต<ละประเทศ โดยมองว<า

การทุจริตเปNนหน่ึงในป_จจยัที่เปNนต2นทุนหรอืเปNนความเสีย่งในการเข2ามาประกอบธุรกิจ หากประเทศใดมีคะแนน

ดัชนี CPI ที่สูง ย<อมสะท2อนถึงภาพลักษณJของประเทศที่ดีและสร2างความเช่ือมั่น ดึงดูดให2นักลงทุนจาก

ต<างประเทศเข2ามาลงทุนเพิ่มข้ึน
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การขับเคลื่อน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

2. การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 2.1 ทฤษฎีเก่ียวกับสาเหตุการทุจริต 

  องคJประกอบหรือป_จจัยที่นำไปสู<การทุจริต ประกอบด2วย Pressure/Incentive แรงกดดัน/

แรงจูงใจ, Opportunity โอกาสซึ่งเกิดจากช<องโหว<ของระบบต<าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ การควบคุมภายใน

ขององคJกรมีจุดอ<อน และ Rationalization การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต 

(Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (1940) 
  นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ยังมีทฤษฎี Four – Sided Diamond Fraud 

ของ David T. Wolfe and Dana R. Hermanson (2004) และทฤษฎี Gone Theory ของ Leonard J. Brook 

(2004) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได2กล<าวถึงสาเหตุจงูใจของพฤติกรรมผู2กระทำผดิหรือสิง่ที่จะก<อให2เกิดการทุจรติ 

ตามตารางดังน้ี 

 

Triangle Fraud Four – Sided Diamond  Gone Theory 
1) Opportunity 1) Capability 

2) Opportunity 

     1)   G – Greed 

     2)   O – Opportunity  

2) Pressure 

3) Rationalization 

 3)   Incentive/Motive 

 4)   Rationalization 

     3)   N – Need 

     4)   E – Expectation 

 

คำอธิบายความหมายของคำศัพทH ทฤษฎีเก่ียวกับสาเหตุการทุจริต 

Opportunity โอกาส เหตุการณJ สถานการณJที่เอือ้อำนวย มีสิ่งล<อตาล<อใจ เปõดโอกาส

ที่จะฉกฉวยผลประโยชนJ เน่ืองจากความบกพร<องหรือจุดอ<อนของ

ระบบงาน หรือช<องว<างของกฎระเบียบที่เปõดโอกาสให2ทำได2 

Pressure ความกดดันและแรงกดดัน เมื่อเกิดเหตุการณJคับขันจากสภาพแวดล2อม

ที่เปNนอยู< มีความจำเปNนต2องการใช2เงิน 

Incentive/Motive แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ 
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คำอธิบายความหมายของคำศัพทH ทฤษฎีเก่ียวกับสาเหตุการทุจริต 

Capability ความสามารถทีเ่กิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู2ปฏิบัติงาน 

และลักษณะงานเอื้อประโยชนJที่จะประพฤติมิชอบและทำการทุจริตได2 

Rationalization มีเหตุผลเข2าข2างตนเองว<าสามารถทำได2 คนอื่นยังสามารถทำได2 โดยไม<

คิดว<าผิด มีความสามารถและโอกาสที่เกิดจากตำแหน<งหน2าที ่

Greed ความโลภ เกิดความละโมบโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล2วไม<ได2รับการลงโทษ 

จับไม<ได2 จึงหลงผิดอยากทำบ2าง ไม<พึงพอใจในสิ่งที่ตนม ี

Need ความต2องการอยากได2 ความจำเปNนที่ต2องการใช2เงิน จึงเปNนแรงกดดัน 

ให2ทำทุกสิ่งที่ทำได2เพื่อให2ได2เงินมา 

Expectation ความคาดหวังว<าสิ่งที่ตนกระทำ ไม<มีคนอื่นล<วงรู2และเอาผิดได2 หรือ

โอกาสที่จะถูกค2นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได2 และได2รับการลงโทษ 

น2อยมาก 

 

2.2 วัตถุประสงคH 

Ø เพื่อให2เข2าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให2เกิดการทุจริต 

Ø เพื่อสร2างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต 

Ø ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับย้ังการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

Ø เพื่อสนับสนุนและส<งเสริมให2กรมควบคุมโรค มีการบริหารราชการด2วยความโปร<งใส เปNนธรรม 

ตรวจสอบได2 

Ø เพื่อสร2างความมั่นใจให2กับผู2รับบริการและผู2มีส<วนได2ส<วนเสยี 

 

2.3 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และศัพทHเฉพาะ คำนิยาม 

  2.3.1 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Ø ความเสีย่งทุจริตทีเ่กีย่วข2องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ 

อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
Ø ความเสี่ยงทุจริตในความโปร<งใสของการใช2อำนาจ และตำแหน<งหน2าที่ 
Ø ความเสี่ยงทุจริตในความโปร<งใสของการใช2จ<ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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2.3.2 ศัพทHเฉพาะ คำนิยาม 

ศัพทHเฉพาะ คำนิยาม 
ความเสี่ยงการทจุริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน2าที่ที่อาจก<อให2เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หรืออาจก<อให2เกิดการขัดกันระหว<างผลประโยชนJส<วนตนกับผลประโยชนJส<วนรวม

ของหน<วยงานในอนาคต 

ความเสี่ยง (Risk) ความน<าจะเปNนที่จะเกิดเหตุการณJบางอย<าง ซึ่งมีผลกระทบทำให2การดำเนินงาน 

ไม<บรรลุวัตถุประสงคJที่กำหนดไว2หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว2 ทั้งน้ี ผลกระทบ

ที่เกิดข้ึนอาจส<งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได2 

ความเสี่ยง/ป_ญหา ความเสี่ยง: เหตุการณJที่ยังไม<เกิด ต2องหามาตรการควบคุม 

ป_ญหา: เหตุการณJที่เกิดข้ึนแล2ว รู2อยู<แล2ว ต2องแก2ไขป_ญหา 

ประเด็นความเสี่ยงการทจุริต เปNนข้ันตอนในการค2นหาว<ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจรติอย<างไรบ2าง 

โอกาส (Likelihood) โอกาสหรือความเปNนไปได2ที่เหตุการณJจะเกิดข้ึน 

ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณJที่เกิดข้ึน ทั้งที่เปNนตัวเงินหรือไม<เปNนตัวเงิน 

ระดับความรนุแรงของความเสีย่งการทจุรติ  

(Risk Score) 

คะแนนรวมที่แสดงให2เหน็ถึงระดับความรนุแรงของความเสีย่งการทุจรติทีเ่ปNนผล

จากการประเมนิความเสีย่งการทจุริต จาก 2 ป_จจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) 

และผลกระทบ (Impact) 

ผู2รบัผิดชอบความเสีย่งการทจุริต (Risk Owner) ผู2ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ 

Key Controls in place มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน<วยงานมีอยู<ในป_จจุบัน 

Further Actions to be Taken มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน<วยงานจัดทำเพิ่มเติม 

 

2.4 ปOจจัยความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

สำหรบัป_จจัยความสำเรจ็ในการบรหิารความเสี่ยงการทจุริต ประกอบด2วย 
1) ความมุ<งมั่นของผู2นำองคJกรในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทจุรติขององคJกร

ที่ยอมรับว<าความเสีย่งการทุจริตมีอยู<จริง หากมีประเด็นการทุจริตต2องยกระดับเปNนบทเรียนเพื่อเรียนรู2และ 

หาแนวทางการบริหารจัดการป^องกันการเกิดซ้ำ กุญแจสำคัญที่ช<วยผลักดันให2องคJกรเติบโต ไม<ใช<ความสามารถ

ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต<คือการที่ผู2นำองคJกรต2องทำให2เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เปNนนโยบายและแนวทางที่ทุกส<วนจะต2องนำไปปฏิบัติ 
2) ความเข2าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองคJกร 

3) กำหนดกระบวนการบริหารความเสีย่งการทุจริตอย<างทั่วถึงทั้งองคJกร และกระทำการ

อย<างต<อเน่ืองสม่ำเสมอ มีตัวแทนผู2เกี่ยวข2อง การวิเคราะหJประเมินความเสี่ยงการทุจริตต2องมีความเที่ยงธรรม

ด2วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมนิ (Outside in) และอาจให2มี
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ผู2แทนจากภายนอก เช<น ผู2รับบริการ ผู2มีส<วนได2ส<วนเสีย เข2ามามีส<วนร<วมในการวิเคราะหJประเมินความเสี่ยง

การทุจริต เพื่อให2มีมุมมองที่รอบด2าน 
4) มีการเปõดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซตJของ

หน<วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน<วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริตอย<างต<อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทจุริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว2เพียงพอหรือไม< มาตรการที่กำหนดไว2ใช2ได2จริงและได2ผลหรือไม< 

และสร2างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองคJกร 
 

2.5 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสีย่งการทุจริต  

สำหรับกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังน้ี 

   Corrective: แก2ไขป_ญหาที่เคยรับรู2ว<าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู<แล2ว ทำอย<างไรจะไม<ให2

เกิดข้ึนซ้ำอีก 

Detective: เฝ^าระวัง สอดส<อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย<างไรจะตรวจพบ  

ต2องสอดส<องต้ังแต<แรก ต้ังข2อบ<งช้ีบางเรื่องที่น<าสงสัย หรือให2ข2อมูลเบาะแสแก<ผู2บริหาร 

Preventive: ป^องกัน หลีกเลีย่ง พฤติกรรมทีน่ำไปสู<การสุ<มเสีย่งต<อการกระทำผิด 

ในส<วนพฤติกรรมที่เคยรับรู2ว<าเคยเกิดมาก<อน คาดหมายได2ว<ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่

รู2ว<าทำไปมีความเสี่ยงต<อการทุจริต จะต2องหลีกเลี่ยงด2วยการปรับ Workflow ใหม< ไม<เปõดช<องว<างให2การทุจริต 

เข2ามาได2อีก 

Forecasting: การพยากรณJประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและปอ̂งกันปราบปราม

ล<วงหน2า (Unknown Factor) 

 

2.6 องคHประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคHกร 

สำหรับองคJประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคJกร มี 5 องคJประกอบ ดังน้ี 

   Governance and Culture: การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองคJกร ได2แก< 

โครงสร2างการดำเนินงานตามเป^าหมาย/กลยุทธJ การกำหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงคJ การยึดมั่นต<อค<านิยม

องคJกร และการสร2างความเข2มแข็งด2านทุนมนุษยJ 

   Strategy & Objective Setting: กลยุทธJและวัตถุประสงคJขององคJกร ได2แก<  

การวิเคราะหJบริบทของธุรกิจ การกำหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมินทางเลือกของ

กลยุทธJจัดการความเสี่ยงองคJกร และการวางเป^าประสงคJทางธุรกิจภายใต2ความเสี่ยง 
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   Performance: เป^าหมายผลการดำเนินงาน ได2แก< การระบุความเสีย่ง การประเมนิ

ระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสีย่ง

องคJกรทั้งหมด 

   Review & Revision: การทบทวนและปรับปรงุ ได2แก< การประเมินความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดข้ึนจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยง และการปรับปรงุ

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองคJกร 

   Information, Communication & Reporting: ระบบสารสนเทศ การสื่อสาร  

และการรายงาน ได2แก< การใช2สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสีย่ง การใช2ช<องทางการสื่อสารต<าง ๆ 

สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความสำเร็จ – การดำเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสีย่ง 

ที่เกิดข้ึน 

 

การประเมินความเสีย่งการทุจรติมคีวามแตกต<างจากการตรวจสอบภายใน เน่ืองจากการบรหิารจัดการ

ความเสี่ยง เปNนการทำงานลักษณะทีทุ่กภาระงานต2องประเมินความเสีย่งก<อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรก

กิจกรรมการตอบโต2ความเสี่ยงไว2ก<อนเริม่ปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ^าระวังความเสีย่งล<วงหน2า

จากทุกภาระงานร<วมกัน โดยเปNนส<วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติทีม่ีการรับรู2และยอมรับจากผู2ที่เกี่ยวข2อง 

เปNนลักษณะ Pre – Decision ส<วนการตรวจสอบภายในจะเปNนในลักษณะกำกับติดตามความเสีย่ง สอบทาน 

เปNนลักษณะ Post – Decision ควบคุมและตรวจสอบโดยใช2อำนาจกฎหมาย หน<วยงานจะเน2นที่การปฏิบติั

ตามกฎเกณฑJ ซึ่งจำเปNนแต<ได2ผลน2อย ในการสร2าง “คุณภาพ” “คุณค<า” ที่เกิดจากการตรวจสอบ นอกจากน้ัน

ยังเปNนการเน2น “อดีต” มากกว<า “ป_จจุบัน” และ “อนาคต”
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วิธีการประเมินความเสีย่งการทุจริต 

3. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

วิธีการประเมินความเสีย่งการทุจริต มีข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังน้ี 

1) การกำหนดเกณฑJการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

3) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนท่ี 1 การกำหนดเกณฑJการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ก<อนทำการประเมินความเสี่ยง หน<วยงานต2องกำหนดเกณฑJสำหรับใช2ในการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

ของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ป_จจัย คือ ด2านโอกาส 

และด2านผลกระทบ และการให2คะแนนทั้ง 2 ป_จจัย ดังน้ี 

Ø โอกาสทีจ่ะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปNนไปได2ที่จะเกิดเหตุการณJความเสี่ยง ในช<วงเวลาหน่ึง  

ในรูปของความถ่ี หรือความน<าจะเปNนทีจ่ะเกิดเหตุการณJน้ัน ๆ 

Ø ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกดิข้ึนจากความเสีย่งน้ัน โดยสามารถ

แบ<งเปNนผลกระทบทางด2านการเงินและผลกระทบที่ไม<ใช<การเงิน 

 

การประเมินความเสีย่งการทุจริตของกรมควบคมุโรค ประจำปÑงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Ø ความเสี่ยงทุจริตในความโปร<งใสของการใช2จ<ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

โครงการจัดซื้อจัดจVางท่ีมีวงเงินสูงสุด 
Ø จ2างก<อสร2างอาคารศูนยJปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป^องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 

1 หลัง 

งบประมาณ 
Ø 71,347,400 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล2านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร2อยบาทถ2วน) 

วิธีจัดซื้อจัดจVาง 
Ø ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด2วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสJ (e – bidding) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
Ø 540 วัน 
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1) เกณฑHโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)  

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 โอกาสเกิดการทุจริตมากกว<า 5 ครั้งต<อปV 

4 โอกาสเกิดการทุจริตไม<เกิน 4 ครั้งต<อปV 

3 โอกาสเกิดการทุจริตไม<เกิน 3 ครั้งต<อปV 

2 โอกาสเกิดการทุจริตไม<เกิน 2 ครั้งต<อปV 

1 โอกาสเกิดการทุจริต 1 ครั้งต<อปV 

 
2) เกณฑHผลกระทบ (Impact) ทางดVานการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 กระทบต<องบประมาณและความเช่ือมั่นของสังคมระดับสูงมาก (ต้ังแต< 2,000,000 บาท ข้ึนไป) 

4 กระทบต<องบประมาณและความเช่ือมั่นของสังคมระดับสูง (ต้ังแต< 1,500,000 – 2,000,000 บาท) 

3 กระทบต<องบประมาณและความเช่ือมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ต้ังแต< 1,000,000 – 1,500,000 บาท) 

2 กระทบต<องบประมาณและความเช่ือมั่นของสังคมระดับต่ำ (ต้ังแต< 500,000 – 1,000,000 บาท) 

1 กระทบต<องบประมาณและความเช่ือมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ต่ำกว<า 500,000 บาท) 

 
3) เกณฑHผลกระทบ (Impact) ท่ีไมêใชêทางดVานการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 เกิดการฟ^องร2องต<อศาล หรือหน<วยงานกำกับดูแล องคJกรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดข้ึน 

4 ร2องเรียนต<อสื่อมวลชนและมีการออกข<าว 

3 มีการส<งหนังสอืร2องเรียนและต้ังคำถามต<อการทำงาน โดยไม<ได2รับคำตอบที่ชัดเจน 

2 เริ่มมีความกังวลและสอบถามข2อมูล 

1 แทบจะไม<มี 
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4) เกณฑHการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 
โอกาสเกิด ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 
5 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

3 ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 

2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง สูง 

1 ต่ำ ต่ำ ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง 

 
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Ø สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 

Ø สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

Ø สีส2ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

Ø สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ส ี คêาความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต 
สีเขียว 1 – 3 ความเสี่ยงระดับต่ำ 

สีเหลือง 4 – 9 ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีส2ม 10 – 16 ความเสี่ยงระดับสูง 

สีแดง 17 – 25 ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 เปNนข้ันตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณJที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต 

ในแต<ละข้ันตอนในการดำเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินให2ละเอียดและชัดเจน 

 การค2นหาความเสีย่งการทจุริต ค2นหาจากความเสีย่งที่เคยเกดิ หรือคาดว<าจะเกดิซ้ำสูง มีประวัติอยู<แล2ว 

(Known Factor) และไม<เคยเกิด หรือไม<มีประวัติมาก<อน แต<มีความเสี่ยงจากการพยากรณJในอนาคตว<า 

มีโอกาสเกดิ (Unknown Factor) ในข้ันตอนน้ีเปNนการต้ังสมมติฐาน หรือเปNนการพยากรณJล<วงหน2าที่อาจเกดิข้ึน

ในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เปNนการมองข2อมูลไปข2างหน2า (Forward – looking information) โดยไม<คำนึง
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ว<าหน<วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู<แล2วหรือไม< โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด2วย 

ข2อมูลที่เลวร2ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต2องไม<เอาป_ญหาหรือข2อจำกัดจากการบริหารงาน 

ในป_จจุบัน เช<น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม<มีหรือไม<พอ บุคลากรไม<มีความรู2 ความเข2าใจ 

ไม<มีจิตสำนึก ซึ่งเปNนความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม<บรรลุเป^าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะ

ทำให2ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

Know Factor ป_จจัยความเสี่ยงทั้งป_ญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู2ว<าเคยเกิดมาก<อน คาดหมายได2ว<ามีโอกาสสงู

ที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู<แล2ว 

Unknown Factor ป_จจัยความเสีย่ง ที่มาจากการพยากรณJ ประมาณการล<วงหน2าในอนาคต พฤติกรรมความเสีย่ง

ที่อาจจะเกดิข้ึน (คิดล<วงหน2า ตีตนก<อนไข2) หรืออาจเกิดในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เปNน

การมองข2อมูลไปข2างหน2า (Forward looking information) โดยไม<คำนึงว<าหน<วยงาน 

มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู<แล2วหรือไม< โดยการมองความเสี่ยงการทุจริต 

ด2วยข2อมูลที่เลวร2ายที่สุด (Worst Case) 

 

ตารางที่ 1 การค2นหาความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับ 
ท่ี 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 การจัดทำแผนการจัดซือ้จัดจVาง 
1.1 ผู2ทีม่สี<วนเกี่ยวข2อง (เจ2าของโครงการ/เจ2าหน2าทีท่ี่เกีย่วข2อง กับการจัดซื้อจัดจ2าง) 

มีการนำข2อมูลไปเปõดเผย หรือหาผลประโยชนJ 

1.2 การรู2ข2อมูลล<วงหน2า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ2างไปเอื้อประโยชนJ 

 ü 

2 การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง 
2.1 การกำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเปNน หรือเขียนใกล2เคยีงกับสิง่ที่ต2องการ 

เพื่อเอื้อประโยชนJหรือกีดกันผู2เสนอราคาบางราย 

2.2 การกำหนดราคากลางสูงกว<าความเปNนจริง 

2.3 การแบ<งงวดงาน/งวดเงิน ไม<สอดคล2องเหมาะสม  

 ü 

3 การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจVาง  
3.1 การหาคู<เทียบปลอม หรือไม<ได2สืบราคาท2องตลาดที่แท2จริง 

3.2 การเอือ้ประโยชนJให2กับพวกพ2อง หรือมีการใช2ดุลยพินิจในการเลือกผู2เสนอราคา 

3.3 จัดซื้อจัดจ2างที่ไม<ตรงตามที่จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ 

 ü 

4 การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน  ü 
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ลำดับ 
ท่ี 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

4.1 การแต<งต้ังคณะกรรมการที่ยังขาดทักษะและความชำนาญ 

4.2 คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน 

4.3 คณะกรรมการตรวจรบัอาจมีการเอื้อประโยชนJ/รับสนิน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ 

4.4 การตรวจรับไม<ตรงตามรูปแบบรายการ/เน้ือหาสาระสำคัญ 

4.5 การตรวจรับงานไปก<อน ทั้งที่ยังทำงานไม<แล2วเสรจ็หรืองานไม<ถูกต2องตามสัญญา 

4.6 ขาดการสอบทานเอกสาร 

4.7 การรายงานไม<ตรงกับข2อเท็จจริง 

5 การสêงมอบงาน 
5.1 ส<งมอบงานยังไม<ครบ แต<ตรวจรับไปก<อน 

 ü 

  

การให2คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากข้ันตอนการดำเนินงาน พิจารณาจาก 2 ป_จจัย 

ประกอบด2วย โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได2ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจรติ 

(Risk Score) เพื่อนำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตว<าอยู<ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรอืต่ำ 

ตามแบบฟอรJมตารางที่ 2 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางที่ 2 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให>คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับ

ท่ี 

ขั้นตอน 

การดำเนนิงาน 

ประเด็น 

ความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score (L X I) 

Likelihood Impact Risk Score 

1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจดัจ>าง 1.1 ผู>ทีม่ีสKวนเกี่ยวข>อง (เจ>าของโครงการ/เจ>าหน>าที่ที่เกี่ยวข>อง กับการจัดซื้อจัดจ>าง) มีการนำ
ข>อมลูไปเปQดเผย หรือหาผลประโยชนS 
1.2 การรู>ข>อมูลลKวงหน>า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ>างไปเอื้อประโยชนS 

3 3 9/ปานกลาง 

2 การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนด
ราคากลาง 

2.1 กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเปYน หรือเขียนใกล>เคียงกับสิ่งที่ต>องการ เพื่อเอื้อประโยชนS
หรือกีดกันผู>เสนอราคาบางราย 
2.2 การกำหนดราคากลางสูงกวKาความเปYนจริง 
2.3 การแบKงงวดงาน/งวดเงิน ไมKสอดคล>องเหมาะสม 

3 4 12/สูง 

3 การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ>าง  3.1 การหาคูKเทียบปลอม หรือไมKได>สืบราคาท>องตลาดที่แท>จริง 
3.2 มีการเอื้อประโยชนSให>กับพวกพ>อง หรือมีการใช>ดุลยพินิจในการเลือกผู>เสนอราคา 
3.3 จัดซื้อจัดจ>างที่ไมKตรงตามที่จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ 

3 3 9/ปานกลาง 

4 การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน 
รวมถึงการตรวจรับงาน 
 

4.1 การแตKงต้ังคณะกรรมการที่ยังขาดทักษะและความชำนาญ 
4.2 คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน 
4.3 คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชนS/รับสินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ 
4.4 การตรวจรับไมKตรงตามรูปแบบรายการ/เน้ือหาสาระสำคัญ 
4.5 การตรวจรับงานไปกKอน ทั้งที่ยังทำงานไมKแล>วเสร็จหรืองานไมKถูกต>องตามสัญญา 
4.6 ขาดการสอบทานเอกสาร 

3 4 12/สูง 
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ลำดับ

ท่ี 

ขั้นตอน 

การดำเนนิงาน 

ประเด็น 

ความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score (L X I) 

Likelihood Impact Risk Score 

4.7 การรายงานไมKตรงกับข>อเท็จจริง 
5 การสKงมอบงาน 5.1 สKงมอบงานยังไมKครบ แตKตรวจรับไปกKอน 3 4 12/สูง 
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ขั้นตอนท่ี 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริต 

 มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำใหBไดBรับผลสำเร็จ (วิธีปHองกัน) หรือแนวทางที่ต้ังข้ึนเพื่อไมOใหBเกิดสิ่ง
ที่ไมOพึงปรารถนา แลBวนำมาจัดทำเปPนแผนบริหารความเสีย่งการทุจรติ เพื่อควบคุมหรือลดโอกาสเกิดการทจุรติ
โดยลำดับ ความเสี่ยงการทุจริตที่อยูOในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต สOวนลำดับความเสีย่งที่อยูOในโซนสีสBม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับตOอมา มาตรการควบคุมความเสีย่ง
การทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หนOวยงานควรทำการเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุBมคOาเหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ไดBจากการประเมินมาประกอบดBวย 
 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริต ใหBนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนงานหรอืโครงการที่ทำการประเมินของหนOวยงานทีม่ีอยูOในปZจจุบนั (Key Controls in place) มาทำการ
ประเมินวOามีประสิทธิภาพอยูOในระดับใด ดี พอใชB หรืออOอน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
การทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเช่ือมโยงใหBมี
ความสอดคลBองกับความเสี่ยงที่ประเมินไวB  
 

ระดับ คำอธิบาย 
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคมุความเสีย่งการทุจริตท่ีหนBวยงานมีในปDจจุบัน 

ดี การควบคุมมคีวามเขBมแข็งและดำเนินไปไดBอยOางเหมาะสม ซึง่ชOวยใหBเกิดความมั่นใจไดBในระดับทีส่มเหตุสมผล
วOาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตไดB 

พอใชF การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแมBวOาจะไมOทำใหBเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอยOางมีนัยสำคัญ แตOก็ควรมี
การปรับปรุงเพื่อใหBมั่นใจวOาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตไดB 

อBอน การควบคุมไมOไดBมาตรฐานทีย่อมรับไดB เน่ืองจากมีความหละหลวมและไมOมีประสิทธิผล การควบคุมไมOทำใหB
มั่นใจอยOางสมเหตุสมผลวOาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตไดB 

 
และตBองมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่กำหนดไวB เพื่อเปPนการยืนยันผลการปHองกันหรือแกBไขปZญหาวOามีประสทิธิภาพมากนBอยเพียงใด หรืออาจตBอง
เพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหมOหากพบวOารูปแบบการทุจริตมีสภาพแวดลBอม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act) 
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การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริต 

ชื่อกระบวนงานหรือชื่อโครงการ: จ=างก>อสร=างอาคารศูนยBปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานปIองกนัควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลัง  

งบประมาณ: 71,347,400 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล=านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร=อยบาทถ=วน) 
วิธีจัดซื้อจัดจFาง: ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด=วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสB (e – bidding) 
ระยะเวลาดำเนินการ: 540 วัน 
หนHวยงาน: สำนักงานปIองกันควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค 
ลำดับ

ท่ี 
ขั้นตอนการดำเนินงาน/ 

ประเด็นความเสีย่งการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

การทุจริต 
1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจFาง 

1.1 ผู=ที่มีส>วนเกี่ยวข=อง (เจ=าของโครงการ/เจ=าหน=าที่ที่เกีย่วข=อง กับการจัดซือ้จดัจ=าง)  

มีการนำข=อมูลไปเปhดเผย หรือหาผลประโยชนB 

1.2 การรู=ข=อมูลล>วงหน=า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ=างไปเอื้อประโยชนB 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1.1 จัดทำและแจ=งเวียนมาตรการส>งเสริมความโปร>งใสในการจัดซื้อจัดจ=าง 

1.2 ผู=บังคับบัญชาของหน>วยงาน เน=นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข=อง โดยสร=างแรงจูงใจสำหรับผู=ปฏิบัติหน=าที่ และบทลงโทษ

สำหรับผู=ที่ละเลยการปฏิบัติหน=าที่ 

1.3 ให=ผู=ที่มสี>วนเกีย่วข=องกับการจัดซื้อจัดจ=าง ย่ืนแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซื้อจัดจ=าง 

1.4 ตรวจสอบความมีส>วนเกีย่วข=องกับผู=เสนอราคาของผู=ที่มีส>วนเกีย่วข=องกับการจัดซือ้จดัจ=าง 

ว>าเปnนผู=มผีลประโยชนBร>วมกันหรือไม> โดยดำเนินการตามขั้นตอนทีก่ำหนดในระเบียบกระทรวง 

การคลังว>าด=วยการจัดซื้อจัดจ=างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ชื่อกระบวนงานหรือชื่อโครงการ: จ=างก>อสร=างอาคารศูนยBปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานปIองกนัควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลัง  

งบประมาณ: 71,347,400 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล=านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร=อยบาทถ=วน) 
วิธีจัดซื้อจัดจFาง: ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด=วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสB (e – bidding) 
ระยะเวลาดำเนินการ: 540 วัน 
หนHวยงาน: สำนักงานปIองกันควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค 
ลำดับ

ท่ี 
ขั้นตอนการดำเนินงาน/ 

ประเด็นความเสีย่งการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

การทุจริต 
1.5 จัดต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากหน>วยงาน/กลุ>มงานอืน่ เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม 

การจัดซือ้จดัจ=าง และการใช=จ>ายงบประมาณ ให=เปnนไปตามระเบียบที่กำหนด 

2 การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง 
2.1 กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเปnนหรือเขียนใกล=เคียงกับสิ่งที่ต=องการ เพื่อเอื้อ

ประโยชนBหรือกีดกันผู=เสนอราคาบางราย 

2.2 การกำหนดราคากลางสูงกว>าความเปnนจริง 

2.3 การแบ>งงวดงาน/งวดเงิน ไม>สอดคล=องเหมาะสม 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
2.1 เปhดโอกาสให=ผู=มีส>วนได=ส>วนเสยี เข=ามาตรวจสอบร>างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอยีด

คุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ=าง ตามระยะเวลาทีก่ำหนด ก>อนประกาศเผยแพร>ฉบับจริง 

3 การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจFาง  
3.1 การหาคู>เทียบปลอม หรือไม>ได=สืบราคาท=องตลาดที่แท=จริง 

3.2 มกีารเอือ้ประโยชนBให=กับพวกพ=อง หรอืมีการใช=ดุลยพินิจในการเลือกผู=เสนอราคา 

3.3 จัดซื้อจัดจ=างทีไ่ม>ตรงตามทีจ่ัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
3.1 จัดกิจกรรมฝuกอบรม ส>งเสริมด=านคุณธรรมจริยธรรม องคBความรู=ด=านการปIองกันการทุจริต 

การส>งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให=กับบุคลากรทีเ่กีย่วข=อง เช>น หลักสูตร e – Learning System

ความเสี่ยงต>อการทุจริตในการปฏิบัติหน=าที่ราชการ การปIองกันผลประโยชนBทับซ=อนในการ

จัดซื้อจัดจ=างและการใช=จ>ายงบประมาณ 

4 การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน 
4.1 การแต>งต้ังคณะกรรมการที่ยังขาดทักษะและความชำนาญ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
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ชื่อกระบวนงานหรือชื่อโครงการ: จ=างก>อสร=างอาคารศูนยBปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานปIองกนัควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 หลัง  

งบประมาณ: 71,347,400 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล=านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร=อยบาทถ=วน) 
วิธีจัดซื้อจัดจFาง: ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด=วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสB (e – bidding) 
ระยะเวลาดำเนินการ: 540 วัน 
หนHวยงาน: สำนักงานปIองกันควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธานี กรมควบคุมโรค 
ลำดับ

ท่ี 
ขั้นตอนการดำเนินงาน/ 

ประเด็นความเสีย่งการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสีย่ง 

การทุจริต 
4.2 คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน 

4.3 คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชนB/รับสินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ 

4.4 การตรวจรับไม>ตรงตามรูปแบบรายการ/เน้ือหาสาระสำคัญ 

4.5 การตรวจรับงานไปก>อน ทั้งที่ยังทำงานไม>แล=วเสร็จหรืองานไม>ถูกต=องตามสัญญา 

4.6 ขาดการสอบทานเอกสาร 

4.7 การรายงานไม>ตรงกับข=อเท็จจริง 

4.1 กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานต>อหัวหน=าส>วนราชการ และผู=บังคับบัญชา

ของหน>วยงาน 

4.2 ประสานงานกับหน>วยงานภายในที่มีประสบการณB ความรู= ความเช่ียวชาญ ในการดำเนินงาน 

แต>ละข้ันตอน ได=แก> กองบริหารการคลัง และกลุ>มตรวจสอบภายใน 

4.3 จัดทำและเผยแพร>นโยบาย “No Gift Policy” 

4.4 การสร=างการมีส>วนร>วมเพื่อปIองกันและเฝIาระวังการทุจริต เช>น พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช>องทางการร=องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

5 การสHงมอบงาน 
5.1 ส>งมอบงานยังไม>ครบ แต>ตรวจรบัไปก>อน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
5.1 ผู=บังคับบัญชาของหน>วยงาน กำกับการดำเนินงานอย>างใกล=ชิด และติดตามการปฏิบัติงาน

ให=เปnนไปตามระเบียบ 

 

*** กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ=างทีท่ำการประเมนิความเสีย่งการทุจริต ต=องเปnนโครงการที่ยังไม>มีการจัดซือ้จัดจ=างหรืออยู>ระหว>างดำเนินการ ให=ระบุช่ือโครงการ/งบประมาณ/

วิธีการจัดซื้อจัดจ=าง
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เอกสารอ'างอิง 

กลุ'มงานอำนวยการและกำกับ ศปท. กองอำนวยการต'อต:านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป@องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.). คู-มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

(CORRUPTION RISK ASSESSMENT) ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. 2565, 2564. 
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