
 
 
 
 

  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน คปภ. 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

https://www.oic.or.th/th/consumer/fraudrisk


ตารางระบุประเภทความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)  
 

ที ่ เหตุการณ์ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

๑ ความเสี่ยงด้าน บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
- บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรอืบุคคลอ่ืน ปลอม
แปลงเอกสาร ฯลฯ  

 ✓ 

- การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อัน
มิควรได้ท้ังต่อตนเองและ/หรือบุคคลอ่ืน  

 ✓ 

- การนำทรัพย์สินของสำนักงาน คปภ. ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 

✓  

- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบหรือแผนงานที่กำหนด 

✓  

๒ ความเสี่ยงที่เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง   ✓ 
- ความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม ระเบียบฯ  

✓  

- การกำหนด TOR ของการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่
สอดคล้องกับความต้องการ 

✓  

 
คำอธิบาย :  Known Factor   หมายถึง ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว 

Unknown Factor  หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความ    
           เสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง 
 

ที ่ เหตุการณ์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑ ความเสี่ยงด้าน บุคลากรของสำนักงาน 
คปภ. ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

3 3  ✓   

๒ ความเสี่ยงที่เกิดการทุจริตในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 2 ✓    

 
คำอธิบาย :   

ผลการประเมินความเสี่ยงอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของสำนักงาน คปภ . โดยประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส 

และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปาน
กลาง และความเสี่ยงต่ำ  

ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือการ
จัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม
และติดตามการเคลื่อนที่ของความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ 

ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง 
ควบคุม แก้ไข และจัดการเพิ่มเติม เพ่ือควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปสู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมส่ามารถยอมรับได้ และต้องดำเนินการ
จัดการทันทีโดยการหยุด ยกเลิก ลดการดำเนินการ/กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง 

 
 
 
 



ตารางแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม 
 

ที ่ เหตุการณ์ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 
๑ ความเสี่ยงด้าน บุคลากรของสำนักงาน คปภ. ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

- บุคลากรใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรอืบุคคลอ่ืน ปลอม
แปลงเอกสาร ฯลฯ  

ทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของสำนักงาน คปภ. 

มกราคม 256๕ - 
เมษายน 256๕ 

- การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์
อันมิควรได้ทั้งต่อตนเองและ/หรือบุคคลอ่ืน  
- การนำทรัพย์สินของสำนักงาน คปภ. ไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขอยืม
ทรัพย์สินของสำนักงาน 

ธันวาคม 256๔ - 
เมษายน 256๕ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบหรือแผนงานที่กำหนด 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 

มกราคม 256๕ - 
ธันวาคม 256๕ 

๒ ความเสี่ยงที่เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง 
ธันวาคม 256๔ - 
ธันวาคม 256๕ - ความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อจัด

จ้างตาม ระเบียบฯ  
- การกำหนด TOR ของการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการ 

 
 



ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน คปภ. ประจำปี 256๕ 
  

เหตุการณ์ความ
เสี่ยง(๑) 

สาเหตุ(๒) ผลกระทบ(3) 

การประเมิน (4) 

การควบคุมที่มีอยู่(5) แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม(6) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/

กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ(7) โอ

กา
ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

 

1. ความเสี่ยงที ่
บุคลากรของ
สำนักงาน คปภ. 
อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต 

- บุคลากรใช้ตำแหน่ง
หน้าท่ีในทางทุจริตเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และ/หรือบุคคลอื่น 
ปลอมแปลงเอกสาร 
ฯลฯ  
- การอาศัยตำแหน่ง
หน้าท่ี แสวงหา
ประโยชน์อันมิควรได้ทั้ง
ต่อตนเองและ/หรือ
บุคคลอื่น  
- การนำทรัพย์สินของ
สำนักงาน คปภ. ไปใช้
เพื่อประโยชนส์่วนตัว 
- การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบหรือ
แผนงานท่ีกำหนด 

- การดำเนินงานของ
สำนักงาน คปภ. 
เสียหาย ขาด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
- เกิดค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการ
ฟ้องร้อง/แก้ไข  
- ความเชื่อมั่น 
ศรัทธา ไว้วางใจของ
ประชาชนและสังคม
ต่อสำนักงาน คปภ.  
- ภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงขององค์กร
เสียหาย 

3 3 ปาน
กลาง 

- มีการจัดทำระเบียบว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติตาม  
- การมอบนโยบายของผู้บริหาร / การ
ฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรใน
องค์กรให้มีความซื่อสตัยส์ุจรติพรอ้ม
สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตรว่มกัน  
- มีการตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสีย่งจากการทุจริต  
- หัวหน้าสายงานต้องควบคุม กำกับ 
ดูแล ตรวจสอบการปฏิบตัิงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- มีการตั้งคณะกรรมการทางวินัย เพื่อ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรยีน  
- การเผยแพร่กิจกรรมด้านการ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ
เสรมิสร้างจิตส านึกสุจริต  
- มีช่องทางให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ 
ทุจริตผา่นหน้าเว็บไซตส์ำนักงาน คปภ.  

ทบทวนกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตของสำนักงาน คปภ. 
1. ปรับปรุงนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
ด้านทุจริตและปรับปรุงแนวปฏิบตัิการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
๒. เผยแพร่นโยบายการบริหารความเสีย่ง
ด้านทุจริตและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตบนเว็บไซต ์

ฝ่ายกลยุทธ์และ
บริหารความเสี่ยง 
(สายกลยุทธ์
องค์กร) 
มกราคม 256๕ – 
เมษายน 256๕ 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ขอยืมทรัพย์สินของสำนกังาน 
๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต ของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ 2565 สำหรับโครงการ
ที่ใช้งบประมาณสูงสุด 
๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏบิัติการใช้
ทรัพย์สินของสำนักงานให้บุคลากรในสาย
งานต่างๆ รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง 
๓. เผยแพร่จัดทำแบบฟอร์มใบเบกิพัสดุ/
ครุภณัฑ์ และแบบฟอร์มใบยมืครภุัณฑ์ ใน 
intranet 
๔. อบรมบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และเปิดโอกาสใหส้อบถาม 

สายกลยุทธ์องค์กร
สายบรหิาร 
มกราคม 256๕ – 
ธันวาคม 256๕ 



เหตุการณ์ความ
เสี่ยง(๑) 

สาเหตุ(๒) ผลกระทบ(3) 

การประเมิน (4) 

การควบคุมที่มีอยู่(5) แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม(6) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ/

กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ(7) โอ

กา
ส 

ผล
กร

ะท
บ 

ระ
ดับ

 

- มีช่องทางให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทุจริตผา่นหน้าเว็บไซตส์ำนกังาน คปภ. 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. การประชุมคณะทำงานกำกับตดิตาม
งบประมาณของสำนักงาน คปภ. อย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง โดยมีผู้แทนจากทุกสายงานเข้า
ร่วม 
2. จัดทำรายงานการใช้จ่ายรายเดอืนและ
แจ้งให้ผู้รับผดิชอบงบประมาณทราบเพื่อ
ติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด 

สายบรหิาร 
มกราคม 256๕ – 
ธันวาคม 256๕ 

2. ความเสี่ยงที่
เกิดการทุจริตใน
กระบวนการ
จัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อน
จากการ จัดซื้อจดัจ้าง  
- ความรู้ความเข้าใจใน 
กระบวนการจดัซื้อจัด
จ้างตาม ระเบียบฯ  
- การกำหนด TOR ของ
การจัดซื้อจดัจ้างทีอ่าจ
ไม่สอดคล้อง กับความ
ต้องการ 

- การใช้งบประมาณ
ไม่คุ้มคา่  
- สำนักงาน คปภ. 
สูญเสียประโยชน์
จากการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- ภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงขององค์กร
เสียหาย 
- ประโยชน์ท่ีไดร้ับ
จากการจัดซื้อจัด
จ้างลดลง 

1 2 ต่ำ - มีการตรวจสอบภายในเพ่ือสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสีย่งจากการทุจริต  
- เวียนแจ้ง/จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.การจดัซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากร
ทั่วทั้งสำนักงาน  
- ผู้บังคับบัญชาสายงานต้องควบคุม
กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
ผู้ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไป ตาม ระเบียบ ข้อ
กฎหมายอย่างเคร่งครดั  
- มีที่ปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านการเงิน 
และระเบียบพสัดุ ช่วยตรวจสอบ ความ
ถูกต้องและความเหมาะสม ของ
โครงการจดัซื้อจัดจ้างต่างๆ 
- ตั้งคณะกรรมการทางวินัยเพื่อ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรยีน 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
1. เผยแพร่ Infographic กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน คปภ. ที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย ใน intranet 
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Infographic 
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างให้บุคลากรภายใน
และผูเ้กี่ยวข้องภายนอกรับทราบและเข้าใจ
อย่างทั่วถึง 
3. อบรมผู้ปฏิบตัิเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มคีวามรูค้วามเข้าใจใน
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดัจ้างเป็น
ประจำทุกป ี

สายบรหิาร 
มกราคม 256๕ – 
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