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 ๑.  ความเปนมา 

 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ไดกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรชาติดานการปรับ

สมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึด

หลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครฐัตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท

ภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทำหนาที่ในการกำกับหรือ ในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มี

การแขงขัน  มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรบัวัฒนธรรมการทำงาน ใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา รวมทั้งใหภาครัฐมี

ความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคี องคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

เครือขายตาง ๆ ชุมชนและประชาชน สอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดำเนินการของหนวยงาน

ภาครฐั  ตามความเหมาะสมพรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให

เกิดขึ้นในสังคม การปรับเปลี่ยนแนวคิด ใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไป

ขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม และสรางจิตสำนึกคานิยมใหทุก

ภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และหากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของทุกหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะสงผลใหปญหาการทจุริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่

เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ

ประชาชน ลดตนทุนในการดำเนินคดี สรางความเชื่อมั่น  

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการขับเคล่ือนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยางเปนระบบและสามารถนำไปสูผลสัมฤทธิ์ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  ไดดำเนินการศึกษา วิเคราะห และจัดทำ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจางโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด โดยใชรปูแบบการ

ดำเนินการแบบมีสวนรวม ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการเพ่ือปองกันหรือลดความ

เสี่ยงดังกลาวที่เกิดข้ึนภายในองคกร เพ่ือเปนการดำเนินการตามมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกซึ่งเปนการแกไข

ปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

 



๒ 

 

 

 ๒.  การประเมินความเสี่ยงทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ขอมูลทั่วไป 
๑.๑ ความหมาย 

 “ความเสี่ยงการทุจริต” หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน 

 

๑.๒ วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต เพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 

๑.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ

เฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกัน โดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรูและ

ยอมรับจากผูที่เก่ียวของ เปนลักษณะ Pre – Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนลักษณะกำกับติดตาม

ความเสี่ยง เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post – Decision 

 

 

 



๓ 

 

๑.๔ องคประกอบที่ทำใหเกิดการทุจริต 

 องคประกอบหรือปจจัยที่นำไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ 

Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม การกำกับควบคุมภายในของ

องคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต 

(The Fraud Triangle) 

 

๑.๕ ปจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 ๑. ความมุงมั่นของผูนำองคกร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององคกรท่ียอมรับวา

ความเสี่ยงการทุจริตมีอยูจริง หากมีประเด็นการทุจริตตองยกระดับเปนบทเรยีนเพื่อเรียนรู และหาแนวทางการ

บริหารจัดการปองกันการเกิดซ้ำ กุญแจสำคัญที่ชวยผลักดันใหองคกรเติบโต   ผูนำองคกรตองทำใหเรื่องของการ

บริหารความเสี่ยงการทุจริตเปนนโยบายและแนวทางที่ทุกสวนจะตองนำไปปฎิบัติ 

 ๒. ความเขาใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองคกร 

 ๓.กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยางทั่วถึงท้ังองคกรและกระทำการอยางตอเนื่อง 

สม่ำเสมอ มีตัวแทนผูเก่ียวของ การวิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริตตองมีความเที่ยงธรรม ดวยการมองจาก

บุคคลภายนอกมองไปท่ีกระบวนงานหรอืโครงการท่ีทำการประเมิน ( Outside in) และอาจใหมีผูแทนจาก

ภายนอก เชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือให

มีมุมมองท่ีรอบดาน 

 ๔. มีการเปดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไชตของหนวยงาน  และมี

การสื่อสารภายในหนวยงาน ติดตามประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

อยางตอเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเส่ียงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ที่กำหนดไวเพียงพอหรือไม และมาตรการที่กำหนดไวใชไดจริงหรือใชไดจริงแตไมไดผล  และสรางความตระหนัก 

(Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 

 

 

๒. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 

(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมา

ตั้งแตเริ่มออกประกาศใช เมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๒ โดยที่ผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุมภายในเพ่ิมเตมิอีก ๓ 

ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ในป ค.ศ. ๒๐๐๖ เปนแนวทางดานการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial 

Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๙  เปนแนวทางดานการกำกับ

ติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control คร้ังที่ ๓ ในป ค.ศ.๒๐๑๓ เปนแนวทางเพ่ิมเติมดานการ

ควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework :  Framework and Appendices การปรับปรุง



๔ 

 

ในป ค.ศ. ๒๐๑๓ ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป ค.ศ. ๑๙๙๒  ที่กำหนดใหมีการควบคุมภายในแตเพ่ิมเติมในสวน

อ่ืน ๆ ใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสองในภาพรวมของการกากับดูแลกิจการ ดังนั้น 

การควบคุมภายในจึงถือวามีความสำคัญอยางย่ิงในการที่จะตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกัน

เฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองคกร  สำหรบัมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๗ 

หลักการ ดังนี้ 

 

องคประกอบที่ ๑ : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ ๑ องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับดูแล 

หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจส่ังการชัดเจน 

หลักการที่ ๔ องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 

หลักการที่ ๕ องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

หลักการที่ ๖ กาหนดเปาหมายชัดเจน 

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ ๓ : กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

องคประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

หลักการที่ ๑๓ องคกรมีขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ 

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดำเนินตอไป 

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

 

 

 



๕ 

 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

o Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทำอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ำอีก 

o Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอยางไรจะตรวจพบตองสอดสองตั้งแต

แรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสยัทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร 

o Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทำผิดในสวน

พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสงูที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor)  ทั้งที่  

รูวาทำไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการ

ทุจริตเขามาไดอีก 

o Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาใน

เรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาใน

อนาคต (Unknown Factor) 

 

กรอบตาม COSO 2017 (COSO ERM 2017)  COSO 2017 Enterprise Risk Management integrating with 

Strategy and Performance    

 มุงช้ีใหเห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองคกรเขากับกลยุทธ และการ

ดำเนินงานขององคกร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเปนหัวใจสำคัญเพ่ือเปนกลไกในการผลักดันใหองคกรบริหารความ

เสี่ยงการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถสรางมูลคาเพ่ิม (Value Enhancement) ใหกับองคกร 

  

องคประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร มี ๕ องคประกอบ ดังนี้ 

๑) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองคกร)  ประกอบดวย บทบาทของ

คณะกรรมการ โครงสรางการดำเนินงานตามเปาหมายกลยุทธ การกำหนดวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค การยึดมั่นตอ

คานิยมองคกร และการสรางความเขมแข็งดานทุนมนุษย 

๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธและวัตถุประสงคองคกร) ประกอบดวย  การวิเคราะหบรบิทของธุรกิจ 

การกำหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมินทางเลือกของกลยุทธจัดการความเสี่ยงองคกร 

และการวางเปาประสงคทางธุรกิจภายใตความเสี่ยง 

๓) Performance (เปาหมายผลการดำเนินงาน) ประกอบดวยการระบุความเสี่ยงการประเมินระดับความรุนแรง 

การจัดลำดับความเสี่ยง การตอบสนองความเส่ียง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงองคกรทั้งหมด 

๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบดวย การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ

บริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยง และการปรับปรงุพัฒนาระบบการ

บริหารความเสี่ยงองคกร 



๖ 

 

๕) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน) ประกอบดวย การ

ใชสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใชชองทางการสื่อสารตาง ๆ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

และการรายงานความสำเร็จ-การดำเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๓. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต    ม ี๓ ข้ันตอน     

๑) การกำหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๓) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

ข้ันตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 กอนทำการประเมินความเสี่ยงหนวยงานตองกำหนดเกณฑสำหรับใชในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปจจัย คือดานโอกาส 

และดานผลกระทบและการใหคะแนนทั้ง ๒ ปจจัย รายละเอียด ดังน้ี   

  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ในชวงเวลาหนึ่ง ในรูปของ

ความถี่ หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณนั้น ๆ 

  ผลกระทบ (Impact) การวัดความรนุแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบงเปน

ผลกระทบทางดานการเงินและผลกระทบที่ไมใชการเงิน 

เกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ จัดจางบริหารจัดการการประชุมสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ   
 

เกณฑโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



๗ 

 

เกณฑผลกระทบ (Impact) ที่ไมใชทางดานการเงิน 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

๕ เกิดความเสียหายตอรัฐเจาหนาที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสูกระบวนการทางยุติธรรม 

๔ ภาพลักษณของหนวยงานติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนลงขาวอยาง

ตอเนื่อง และสังคมใหความสนใจ 

๓ มีการสงหนังสือรองเรียนและตั้งคำถามตอการทำงานโดยไมไดรับคำตอบที่ชัดเจน 

๒ ปรากฏขาวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหนวยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส 

๑ เริ่มมคีวามกังวลและสอบถามขอมูล 

 

 

 

เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 

  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

  สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 

 

 



๘ 

 

ข้ันตอนที่ ๒  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 เปนข้ันตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรนุแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตวามี

รูปแบบพฤติการณการทุจริตที่ในแตละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน 

ใหละเอียดและชัดเจน มากที่สุดวา ใคร ทำอะไร ที่ไหน อยางไร โดยผูปฎิบัติงานหรอืรับผิดชอบ กระบวนงานหรือ

โครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหนวยงาน อาจมีการรับฟงความคดิเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก 

ดวยก็ได เนื่องจากการประมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners สวนใหญไมยอมรับหรือบิดเบือนในความ

บกพรองของตนเอง ผูประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไมใช Risk Owners เทานั้น 

 การคนหาความเสี่ยงการทุจริต คนหาจากความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรอืคาดวาจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยูแลว 

(Known Factor) และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด 

(Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เปนการตั้งสมมุติฐานหรือ เปนการพยากรณลวงหนาที่อาจเกิดข้ึน ในอนาคต

เพิ่มเติม (Scenario) เปนการมองขอมูลไปขางหนา (Forward-looking information) โดยไมคำนึงวาหนวยงานมี

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยูแลวหรือไม โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตดวยขอมูลที่เลวรายที่สุด 

(Worst Case) หลักการที่สำคัญ ตองไมเอาปญหาหรือขอจำกัด จากการบริหารงานในปจจุบัน เชน ทรัพยากร คน 

พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไมมีหรือไมพอ บุคลากรไมมีความรู ความเขาใจ ไมมีจิตสำนึก ซึ่งเปนความเสี่ยงที่การ

ดำเนินงานอาจไมบรรลุเปาหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำใหละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยง

การทุจริต 

 การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปจจัย คือ 

โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะไดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

เพื่อนำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตวาอยูในระดับ สูงมากสูง ปานกลาง หรือต่ำ 

 

ตารางที่ ๑  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ท่ี ข้ันตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเส่ียงการทุจริต Risk score (LxI) 

Likelihood Impact Risk score 

๑ การจัดทำรางขอบเขตของ

งาน  (TOR) 

จัดจางบริหารจัดการการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ   

- เอ้ือประโยชนใหกับผูรับจาง   ๑ ๓ ๓ /  

ปานกลาง 

๒ การกำหนดราคากลาง - กระบวนการคัดเลือกผูรับจางไมได

มีการสืบราคาจากผู ประกอบการ

จริง    

๑ ๓ ๓ /  

ปานกลาง 



๙ 

 

จัดจางบริหารจัดการการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ   

๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

จัดจางบริหารจัดการการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ   

- การขาดกระบวนการในการสราง

ความเขาใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัด

จาง   

๑ ๒ ๒ /  

ต่ำ 

 

ตารางที่ ๒   ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตทีห่นวยงานมีในปจจุบัน (Risk 

– Control Matrix Assessment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประสิทธิภาพการควบคุมความ

เส่ียงทุจริตในปจจุบัน 

ดี พอใช ออน 

การจัดทำรางขอบเขตของงาน 

(TOR) 

จัดจางบริหารจัดการการประชุม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ   

- เอ้ือประโยชนใหกับผูรับจาง    /   

การกำหนดราคากลาง 

จัดจางบริหารจัดการการประชุม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ   

- กระบวนการคัดเลือกผูรับจางไมไดมีการ

สบืราคาจากผูประกอบการจริง    

  /  

 



๑๐ 

 

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

จัดจางบริหารจัดการการประชุม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ   

- การขาดกระบวนการในการสรางความ

เขาใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง   

/   

 

 

ข้ันตอนที่ ๓  การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

 มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำ ใหไดรับผลสำเร็จ (วิธีปองกัน) หรือแนวทางท่ีตั้งข้ึนเพ่ือไมใหเกิดสิ่งที่ไม

พึงปรารถนา แลวนำมาจัดทำเปนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือควบคุมหรือลดโอกาสเกิดการทุจริตโดย

ลำดับ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

สวนลำดับความเสี่ยงที่อยูในโซนสีสม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับตอมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

อาจมีหลากหลายวิธีการ หนวยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุมคาเหมาะสมกับระดับ

ความเสี่ยงการทุจริตที่ไดจากการประเมินมาประกอบดวย 

 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใหนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ

กระบวนงานหรือโครงการท่ีทำการประเมินของหนวยงานท่ีมีอยูในปจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ

ประเมนิวามีประสิทธิภาพอยูในระดับใด ดี พอใช หรือออน (ดูคำอธิบายเพ่ิมเติม) เพ่ือพิจารณาจัดทำมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต

ควรเชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกับความเสี่ยงที่ประเมินไว 

 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อโครงการ  จัดจางบริหารจัดการการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๑๕ 

หนวยงาน   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  (สช.) 

ลำดับ ข้ันตอนการดำเนินงาน /  

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต  

๑. การจัดทำรางขอบเขตของงาน (TOR) 

- เอ้ือประโยชนใหกับผูรับจาง   

๑) การปฏิบัติจ ัดทำรางขอบเขตของงานใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ อยาง

เครงครัด 



๑๑ 

 

ลำดับ ข้ันตอนการดำเนินงาน /  

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริต  

๒) หามมิใหพนักงานที่ทำหนาที่เปนคณะกรรมการในการ

จัดทำรางขอบเขตของงาน กำหนดสเปค รายละเอียดตางๆ 

เอ้ือประโยชนตอผูเสนอราคารายใดรายหนึ่ง 

๓) คณะกรรมการจัดทำรางขอบเขตของงานจะตองมีความรู

ความเขาใจในเนื้องานเปนอยางดี 

๒. การกำหนดราคากลาง 

- กระบวนการคัดเลือกผูรับจางไมไดมี

การสืบราคาจากผูประกอบการจริง    

กำหนดเกณฑการพิจารณาเลือกผูใหบริการใหชัดเจน เพ่ือให

การคดัเลือกผูรับจางมีเกณฑการประเมินตรงกัน และเกณฑ

การประเมินมีความครอบคลุม ประเด็นดังนี้  

- ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผูรับจาง 

- ภาพรวมการไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ

ขององคกร 

- ประสบการณการรับจางที่เคยทำกับองคกรอ่ืน

ใกลเคยีงกัน 

 

บทสรุป 

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ไมซื่อสัตยสุจริต และไมคำนึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติ เปนสำคัญจะ

นำไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น ในรูปแบบตางๆ และในทุกระดับชั้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการใช

จายเงินงบประมาณของรัฐจำนวนมหาศาล และไมเพียงความเสียหายในรูปตัวเงินเทาน ั้น แตยังสงผลถึง

ภาพลักษณความนาเชื่อถือขององคกร ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สามารถปองกันไมใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น ในการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐ คือความโปรงใส โดยการทำงานทุกๆ ขั้นตอน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองดำเนินการตาม

พระราชบัญญัติฯ และระเบียบอยางเครงครัด ไมแสวงหาผลประโยชน หรือ เอ้ือประโยชน ใหแกพรรคพวกตนเอง 

และทุกๆ ขั้นตอนการทำงานตองเปดเผยและตรวจสอบได เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

และปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น และผลประโยชนทบัซอน 

 

--------------------------------------------------- 


