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มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วยลด
ความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือ
เป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร
ที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่ การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริต 
 
1.2  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ  

1.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
1.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก 

ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่

เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อ
การทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ท าการทุจริตเข้ามาได้อีก 

1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown 
Factor)  
 
 
 
 
 
 



7 

1.3 ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย 
3.1 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.2 ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื้อ จัดจ้าง  
3.3 ความเสี่ ยงการทุ จริ ตจากภาระงานด้ านภารกิ จหลั กตามอ า นาจหน้ าที่ ของหน่ วยงาน  

 
 
 
1.4 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
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บทที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกกระบวนงาน จากภาระงาน ที่จะท าการ
ประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ภาระงาน ดังนี้ (1) ความเสี่ยงการทุจริต
จากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 (2) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดชื้อ จัดจ้าง และ (3) ความเสี่ยงการทุจริตจาก
ภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อคัดเลือกภาระงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของภาระงานด้านนั้น ๆ โดนเฉพาะภาระงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการ
ทุจริตสูง และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึง
ลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอน
ย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
ของขั้นตอนย่อยเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ 
Unknown Factor  

Known Factor  
 

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาส
สูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว  

Unknown Factor  
 

ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)  

 
เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถระบุความ
เสี่ยงได ้ดังนี้ 
ตาราง 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 ขั้นตอนหลัก การจัดท าร่างขอบเขตงาน  

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การ
กีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

 การก าห น ด คุ ณ ลั กษ ณ ะ
เฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน
เทคนิ ค ไม่ เหมาะสม  เกิ น
ความจ าเป็น ท าให้ต้องใช้
ต้นทุนเกินความจ าเป็น  

 
2 ขั้นตอนหลัก การก าหนดราคากลาง  

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การ
กีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

ผลการประกวดราคา ราคา
กลางสูงกว่าราคาที่ประกวดได้   
 

  

3 ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง  
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การ
กีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค  

คณะกรรมการตรวจการจ้าง/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้
เวลาในการตรวจรับงานมากเกนิ
ความจ าเป็น  

 

 

4 ขั้นตอนหลัก การบริหารสัญญาของงานก่อสร้าง 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต  
 -ปัญหาการบรหิารสัญญาของงานก่อสร้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีระยะเวลาในการ 
ส่งมอบงานเป็นงวดๆ รวมทั้งในการด าเนินการมี
ผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนประกอบด้วย ผู้ใช้งานเจ้าของ
งบประมาณ/โครงการ ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 

การอนุ มั ติ  อนุญาต ตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยง

การทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
สถานะสีเขียว :  ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน 

ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร 

มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่
ปกติ 

สถานะสีแดง :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

 
ตาราง 2 ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR)  
 

    

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง  
 

    

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ  
 

    

4.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนหลัก การบริหารสัญญาของงาน

ก่อสร้าง 

 

    

 
ขั้นตอนที ่3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  

คือการก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยง ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น 

เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่า
ของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 
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- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ 
ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง

หน่วยงานก ากับดูแลพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 

Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่า

อยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

ขัน้ตอนย่อยที่มี ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
การเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็น X รุนแรง) 

1.การจัดซื้ อจั ดจ้ าง ขั้ นตอนการจัดท าร่ าง
ขอบเขตงาน (TOR)  

2 1 2 

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง  

2 2 4 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
ตรวจรับพัสดุ  

2 2 4 

4.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนหลัก การบริหารสัญญา

ของงานก่อสร้าง 
2 2 4 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ(คุณภาพการจัดการ 
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
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อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตาราง 4 แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง  

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
การทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

 ดี 
 

ต่ า (1) 
 

ค่อนข้างต่ า (2) 
 

ปานกลาง(3) 
 

 พอใช้ 
 
 
 
 
 

 

ค่อนข้างต่ า (4) 
 
 
 
 
 

 

ปานกลาง (5) 
 
 
 
 
 
 

ค่อนข้างสูง (6) 
 
 
 
 
 
 

 อ่อน ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (8) สูง (9) 

 
ขั้นตอนที ่5 แผนบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control 
Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 
8 หรือ 9 โดยเฉพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ 2- 4 หรือ
อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า – ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่
ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที ่6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี 
ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  

 
 
 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท า (TOR) 

การจดัซือ้จดัจา้ง ขัน้ตอนการก าหนดราคากลาง 

การจดัซือ้จดัจา้ง ขัน้ตอนการตรวจการจา้ง ตรวจรบัพสัด ุ

4 

4 

2 

การจดัซือ้จดัจา้ง ขัน้ตอนหลกั การบรหิารสญัญาของงาน

ก่อสรา้ง 
4 
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ตารางที่ 5 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
 

เขียว เหลือง แดง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR)  
(ค่าความเสี่ยงรวม = 2)  

   

2.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง  
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4)  

   

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ  
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4)  

   

4.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนหลัก การบริหารสญัญาของงานก่อสรา้ง 
(ค่าความเสี่ยงรวม = 4) 

   

 
 

สถานะสีเขียว :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ 

กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพ่ิมขึ้น แผน

ใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7 , 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการยอมรับ 

ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม  
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4 , 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้นแล้วแต่

ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1 , 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับยังไม่เกิด 

ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 
ตารางที่ 6 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมิน
ความเสี่ยงรวม 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท า
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  

2 1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
องค์ความรู้ด้ านการป้ องกันการทุ จริต การส่ งเสริม
วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
2. การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการ
ทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการร้องเรียนทุ จริตที่ มี ประสิ ทธิภาพ กิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการด าเนินนโยบายต่อต้าน
ทุจริต เป็นต้น  
3. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดจ้างงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.การจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ขั้ นตอนการ
ก าหนดราคากลาง  

4 

3.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจ
การจ้าง ตรวจรับพัสดุ  

4 

4.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนหลัก การ
บริหารสัญญาของงานก่อสร้าง 

4 
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