
ชื่อกระบวนงาน/งาน   “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก” 
 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณ
งาน เพื่อประหยัด งบประมาณในการ
ก่อสร้าง หรือมี การตรวจรับงานไม่เป็นไป
ตาม รูปแบบรายการ 

 ✓ 

 
2.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  
สถานะสีฟ้า   :   ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
                    ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม   :   ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน  
  ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้าม 
  หน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกต ิ 
สถานะสีแดง  :   ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก ไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ  
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว ฟ้า ส้ม แดง 

เจ้าหน้าที่เรียกรบั ผลประโยชน์ในระหว่าง
การ ตรวจสอบการดำเนินงาน 

 ✓   

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้  
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ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ  
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง  

3 2 1 

ระดับความรุนแรง  
ของผลกระทบ  

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม  
จำเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์
ในระหว่างการ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

 
2 

 
2 
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3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน 
ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

3  

 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

1 2 3 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการ
ตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

x   

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน

องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
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 ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 
โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ในระหว่าง
การ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

พอใช้ ✓   

 
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
 

ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์
ความ เสี่ยงการ

ทุจริต 

มาตรการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

เจ้าหน้าท่ีร่วมกับผู้รบั
จ้าง มีการลดปริมาณ
งาน เพื่อประหยัด
งบประมาณใน การ
ก่อสร้าง หรือมีการ
ตรวจรับงานไม่เป็นไป
ตามรูปแบบรายการ 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ 
ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา ส่งโครงการเข้าร่วมโครงการ
ความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector 
Transparency Initiative : CoST) 
ร่วมกับกรมบญัชีกลาง มีภาค 
ประชาชนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารว่ม 
ประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการ 
ดำเนินงาน พร้อมท้ังให้ภาคประชาชน
เข้า ร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการได้ ตลอดเวลา 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

กองคลัง 
กองช่าง 
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