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ค าน า 
 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต  คือ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านง ของทุกองค์กร 
ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

 การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)  
ในฐำนะเป็นกลไกของฝ่ำยบริหำร มีบทบำทในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนภำครัฐให้บริหำรงำนภำยใต้กรอบ  
ธรรมำภิบำล โดยกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรขับเคลื่อนธรรมำภิบำล     
เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตภำครัฐ ตำมค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมกา รมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

 กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำน ป.ป.ท. จึงได้จัดท ำคู่มือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
และผู้สนใจในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ 
ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท. 
กันยายน  2561 
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 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้าน     
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เสนอให้
รัฐบาลประกาศให้ “ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทาง
ราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เสนอ  ทั้งนี้ คตช. ได้มอบหมายให้ส านักงาน 
ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

 สืบเนื่องจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ  
ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน
ทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศ  ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๗๖   
จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอ านวย
ความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินที่คะแนนลดลง
ทั้งหมด ๔ แหล่งการประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU  
(๓๗ คะแนน) โดยแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF  
(-๖ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  
มากน้อยเพียงใด และการส ารวจจากนักธุรกิจ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบน  
ในกระบวนการต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 

 ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริต มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล   
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต จึงเล็งเห็นว่าเพ่ือขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะการให้บริการในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่ง
การประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ  และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ                     
ให้ด าเนินการตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นความจ าเป็นที่ต้องมีคู่มือ
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเฉพาะการด าเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กร
ด้วยการสั่งการหรือมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อย่างต่อเนื่อง จริงจัง  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและเป็นการยกระดับค่า CPI   

ส่วนที ่๑ 
ความเปน็มา 
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๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมิน 
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี 
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือ
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า เครื่องมือประเมินความเสี่ยง    
มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่ 
การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ                  
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต                 
ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นกำรท ำงำนในลักษณะที่ทุกภำระงำนต้องประเมินควำมเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงำนทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมกำรตอบโต้ควำมเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนหลักตำมภำระงำนปกติ
ของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงล่วงหน้ำจำกทุกภำระงำนร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบปกติที่มี
กำรรับรู้และยอมรับจำกผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น ำส่งงำนให้) 
เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนกำรตรวจสอบ
ภำยในจะเป็นในลักษณะก ำกับติดตำมควำมเสี่ยง 
เป็นกำรสอบทำน เป็นลักษณะ Post-Decision   

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

 

 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่ งมาตรฐาน COSO เป็ นมาตรฐาน               
ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal 
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ค รั้ ง ที่  2 เ มื่ อ ปี  2009  
เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 
เป็นแนวทางเพ่ิมเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework 
and Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่ก าหนดให้มีการควบคุม
ภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอ่ืน ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวม 
ของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนอง 
ต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  

ส่วนที ่2 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

Pre-decision    VS    Post-decision VS 
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 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 

 องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
   หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
   หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
   หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

 

 องค์ประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
   หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
   หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   หลักการที ่9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 

 องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
   หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 

 องค์ประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
   หลักการที ่14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
   หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ 
     การควบคุมภายใน 

 

 องค์ประกอบที่ 5: กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา 
      และเหมาะสม 

 

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และ น าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

 ส าหรับคู่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘                        
ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 

 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
 Corrective : แก้ไขปัญหำที่เคยรับรู้ว่ำเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท ำอย่ำงไรจะไม่ให้

เกิดข้ึนซ้ ำอีก   
 Detective : เฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยง ท ำอย่ำงไรจะตรวจพบต้อง

สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บำงเรื่องที่น่ำสงสัยท ำกำรลดระดับควำมเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบำะแสนั้นแก่
ผู้บริหำร   
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 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น ำไปสู่กำรสุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด 
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำอีก (Known Factor) ทั้งที่
รู้ว่ำท ำไปมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยกำรปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่ำงให้กำรทุจริต
เข้ำมำได้อีก 

 Forecasting : กำรพยำกรณ์ประมำณกำรสิ่งที่อำจจะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปรำม
ล่วงหน้ำในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำ
ในอนำคต (Unknown Factor)  
 

๔. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 

  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริต ประอบด้วย  Pressure/Incentive หรือ              
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกำส ซึ่งเกิดจำกช่องโหว่ของระบบต่ำง ๆ คุณภำพกำรควบคุม 
ก ำกับควบคุมภำยในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ กำรหำเหตุผลสนับสนุนกำรกระท ำ
ตำมทฤษฎี สำมเหลี่ยมกำรทุจริต (Fraud Triangle)  
 
 

 

 

 ๕. ขอบเขตประเมินความเสีย่งการทจุรติ 

คู่มือนีจ้ะแบ่งประเภทความเสีย่งการทจุรติ ออกเปน็ ๓ ดา้น ดังนี ้

 ๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 ๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
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๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

กำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครฐั

1 • การระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3 • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔ • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕ • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

๘ • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 

 ก่อนท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ต้องท ำกำรคัดเลือกงำนหรือกระบวนงำน จำกภำรกิจ 
ในแต่ละประเภทที่จะท ำกำรประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ ำแนกขอบเขตของกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตไว้   
๓ ด้ำน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าการตามข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมิน
ความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             (ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เลือกงำนด้ำนที่จะท ำกำรประเมินประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 

๒. เลือกกระบวนงำน จำกงำนที่จะท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทำง หรือเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน ของกระบวนงำน              
ที่จะท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

๑. งำนด้ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำร 

๒. กระบวนงำน กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอน
อำคำร 

 

๓. รำยละเอียดของขั้นตอน แนวทำงหรือเกณฑ์กำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรฯ 
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 ขั้นตอนที่ ๑  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 

ขั้นตอนที่ ๑ น าข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการในส่วนรำยละเอียดขั้นตอน แนวทำงหรือเกณฑ์ 
กำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำนที่จะท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ซึ่งในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้น 
ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในกำรระบุควำมเสี่ยงตำมขั้นตอนที่  ๑ ให้ท ำกำรระบุควำมเสี่ยง                 
อธิบำยรำยละเอียด รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงเฉพำะที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริตเท่ำนั้น และในการประเมิน
ต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ 
ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น ำข้อมูลรำยละเอียดดังกล่ำวลงในประเภทของควำมเสี่ยงซึ่งเป็น Known 
Factor หรือ Unknown Factor  
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า  
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 

 
 
  เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

กำรระดม
สมอง

เทคนิค                         
ในการค้นหา

ความเสี่ยงการทุจริต

WORK

SHOP

กำร
ออกแบบ
สอบถำม

Risk 

dentification

ถกเถียง

หยิบยก ประเดน็    

ที่มีโอกำสเกิด

เปรียบเทียบ

วิธีปฏิบัติ

กับองค์กรอื่น

Risk 
Identification

กำร
สัมภำษณ์
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ตารางที ่๑ ตารางระบคุวามเสีย่ง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  

Know Factor Unknown Factor 

 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต  
ของกระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมา     
ท าการประเมินความเสีย่งว่ามีโอกาส  
หรือความเสี่ยงการทุจริต) 

  
 
 

    
 
 

 
 
 

   

 
ตารางที่ ๑  อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง 
              การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  

   - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย   
     ในช่อง Known Factor  
  - หากไม่เคยเกิดหรือไมม่ีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า 
     มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 
  - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ 
      Unknown Factor ก็ได้  
 

ประเมนิความเสีย่งการทจุรติ ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ประเมนิความเสีย่งการทจุรติ ด้าน 
 ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

 ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
   จัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 
ชื่อกระบวนงาน/งาน .........................................................................................................................  
ชื่อหนว่ยงาน / กระทรวง....................................................................................................... .... 
ผูร้บัผดิชอบ................................................................................. โทรศัพท.์........................... .... 
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 ขั้นตอนที่ ๒  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
   

 ขั้นตอนที่ ๒ ให้น าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
  

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

  สถานะสเีขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ า 

  สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

  สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

  สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คน
ที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 
 

ตารางที ่๒  ตารางแสดงสถานะความเสีย่ง (แยกตามรายสไีฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 

   
 

 

 ตารางที่ ๒ น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

  ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  
         - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง   
         - สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

         - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 
 
 
 

 



- ๑๐ - 
 

 ขั้นตอนที่ ๓  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
  

 ขั้นตอนที่ ๓ น าโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ 
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓  คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน 
ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
 ๓.๑ ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง  มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้  
  - ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงำนนั้น ๆ แสดงว่ำกิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นสูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ต้องท ำกำร
ป้องกันไม่ด ำเนินกำรไม่ได้  ค่ำของ MUST คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
  - ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงำนนั้น ๆ 
แสดงว่ำกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นต่ ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
ค่ำของ SHOULD คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่ำนั้น  

 

(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๑) 
 (เกณฑพิ์จารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 

 

 ๓.๒ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้ 
  กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด 
รำยจ่ำยเพิ่ม Financial ค่ำอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
Customer/User ค่ำอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal 
Process หรือกระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth ค่ำอยู่ที่ ๑ หรือ ๒  

 

(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

ตารางที ่๓  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ  
(หรอืตารางเมทรกิสร์ะดับความเสีย่ง (Risk level matrix)) 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดบัความจ าเปน็ของ

การเฝา้ระวงั 
3        2       1 

ระดบัความรนุแรงของ
ผลกระทบ 

3        2       1 

คา่ความเสีย่งรวม 
จ าเปน็ X รนุแรง 

 
 
 

   

 
 
 

   

ตารางที่ ๓ น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 



- ๑๑ - 
 

 
 
 

 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  
 

 ค่าควรเป็น ๓  หรือ  ๒ ค่าควรเป็น ๑ 

  
 

  

  
 

  

 

  ตารางท่ี ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders  
รวมถึง หน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย  

  
X 

 
X 

ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพิ่ม Financial  X X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User  X X 
ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process X X  
กระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth  X X  

 
 
 

 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ขั้นตอนที่ ๔  ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมิน
กำรควบคุมกำรทุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร 
(คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ) โดยเกณฑค์ุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร                          
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
 
 
 
 

แนวทางในการพจิารณา  
ระดบัความจ าเปน็ของการเฝา้ระวงั และ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 



- ๑๒ - 
 
 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

 
 
ดี 
 

ต่ า  ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

 
 

พอใช้ 
 

ค่อนข้างต่ า  ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

 
 

อ่อน  
 

ปานกลาง  ค่อนข้างสูง  สูง  

 
 

ตำรำงที่ ๔ ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงที่ ๓ มำท ำกำรประเมินกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยกำรวิเครำะห์จำกคุณภำพกำรจัดกำรขององค์กรกับควำมเสี่ยง       
เรื่องที่ท ำกำรประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่ำ ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีค่ำควำมเสี่ยง 
อยู่ระดับใด จะได้น ำไปบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

 
 
 ขั้นตอนที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง  
  
 ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงสูงสุดจำกกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง  
Risk – Control Matrix Assessment ในตำรำงที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่ำควำมเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง             
มำท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมล ำดับควำมรุนแรง (กรณีที่หน่วยงำนท ำกำรประเมินกำรควบคุม 
ควำมเสี่ยง ในตำรำงที่ ๔ ไม่พบว่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำควำมเสี่ยง
กำรทุจริตอยู่ในระดับ ต่ ำ หรือ ค่อนข้ำงต่ ำ ให้ท ำกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต  หรือให้หน่วยงำนพิจำรณำท ำกำรเลือกภำรกิจงำน หรือกระบวนงำนหรือกำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกำสเกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริต น ำมำประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพ่ิมเติม)   
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ตารางที ่๕  ตารางแผนบริหารความเสีย่ง 
 
 

   ชือ่แผนบรหิารความเสีย่ง...................................................................................................... . 
 

ที ่ รปูแบบ พฤตกิารณ์ความเสีย่งการทจุรติ มาตรการป้องกนัการทุจรติ 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ  ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับ 
ความรุนแรงควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง มาจัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 

 
 
 ขั้นตอนที่ ๖  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

 ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผล
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี  ได้แก่ สีเขียว  สีเหลือง สีแดง  
 

ตารางที ่๖ ตารางจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสีย่ง 
 

ที ่
มาตรการป้องกนั 

การทจุรติ 
โอกาส/ 

ความเสีย่งการทจุริต 
สถานะความเสีย่ง 

เขยีว เหลือง แดง 
      

      
      
      

 
ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕  

ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่าย    ที่
ยังแก้ไขไม่ได้  
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 สถานะสเีขยีว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / 

นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  ระดับ
ความรุนแรง < 3  

 สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นตอนที่ ๗  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

   
  ขั้นตอนที่ ๗  น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ  
๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  
  ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
  ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
  
  

ตารางที ่๗  ตารางจดัท าระบบความเสี่ยง 

 ๗.๑ (สถานะสแีดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสีย่งการทจุริต 
(สถานะสแีดง) 

มาตรการป้องกนัการทุจรติ เพิ่มเตมิ 

 

 
 
 
 

 
 
 

เกนิกวา่การยอมรบั 

เกดิขึน้แลว้แตย่อมรบัได้ 

 

ยงัไมเ่กิดเฝา้ระวงัต่อเนื่อง 

สแีดง 

สเีหลือง 

สเีขยีว 
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  ๗.๒ (สถานะสเีหลือง Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสีย่งการทจุริต 
(สถานะสเีหลือง) 

มาตรการป้องกนัการทุจรติ เพิ่มเตมิ 

 

 
 
 
 

 

  ๗.๓ (สถานะสเีขียว Green)  ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสีย่งการทจุริต 
(สถานะสเีขยีว)  

ความเหน็เพิ่มเติม 

 

 
 
 

 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
  

 ขั้นตอนที่ ๘  เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามขั้นตอนที่ ๗  มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง                 
ความเสี่ยงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก                

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

ตารางที ่๘  ตารางรายงานการบรหิารความเสีย่ง 
 

ที ่
สรปุสถานะความเสีย่งการทจุรติ (เขียว เหลอืง แดง)  

เขยีว เหลือง แดง 
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 ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

  ขั้นตอนที่ ๙  เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ 
การรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ 
และตารางท่ี ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน  
 
 

ตารางที ่๙ แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที.่............................. 

หน่วยงำนที่ประเมิน ............................................................................................................ .................. 
 
ชื่อแผนบรหิารความเสีย่ง  

โอกาส/ความเสีย่ง  

สถานะของการด าเนนิการ
จดัการความเสีย่ง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
 
..................................................................................................................  
............................................................................................. ...................... 
 

ผลการด าเนนิงาน  
.................................................................................................................. .... 
............................................................................................. ......................... 
.................................................................................................................... .. 
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................  
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................  
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ตารางท่ี ๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

 

 
หน่วยงานที่เสนอขอ .................................................................. ..................................................... 
วันที่เสนอขอ  ……………………………………………………………...........................................…….. 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑. ........................................................................... 
๒. ........................................................................... 
๓. ........................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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หากมีปญัหาในการใชคู้่มอื ปรกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(คูม่อืนี้เปน็แนวทาง หนว่ยงานสามารถปรบัไดต้ามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.)  
โทร ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - 80 ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔ 
โทรสาร 0 2502 6132    
E-mail : policypacc@gmail.com  
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ภาคผนวก 
ตวัอยา่ง รปูแบบความเสีย่งการทจุรติ  

 
ตวัอยา่ง   รปูแบบความเสีย่งการทจุรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตั ิอนญุาต 

 เรียกรับโดยเฉพำะกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร / คอนโด บ้ำนจัดสรร / โรงงำน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้ำงเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้รำชกำรจะให้มีแบบมำตรฐำน  
    อ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนก็ตำม แต่กำรขออนุญำตต้องมี ผังประกอบ จึงต้องว่ำจ้ำง  
    ผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญำต จะได้ผ่ำนง่ำย) 
 เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง  
    ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
 เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในกำรใช้อำคำรที่ไม่ตรงกับ 
     ใบรับรองใบอนุญำตหรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 กำรประเมินภำษีท่ีต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง  
 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลำง เก็บค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน (ค่ำคุ้มครอง) จำกผู้ประกอบกำร 
 พนักงำน เจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงเหมำของหน่วยงำนเป็นตัวแทนกำรยื่นค ำขอจดทะเบียน ในกำร 
    ขออนุมัติ อนุญำต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเพ่ือสิทธิพิเศษ  
 กำรด ำเนินกำรยื่นค ำขออนุญำต ไม่มีกรอบระยะเวลำก ำหนดที่ชัดเจนอำจก่อให้เกิดกำรเรียกรับ 
    สินบนเพื่อควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต  
 กำรเปิดตรวจสินค้ำของเจ้ำหน้ำที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 กำรใช้ดุลพินิจในกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 กำรตรวจเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในค ำขอ แต่มีกำรรับเรื่องไว้ 
 กำรเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบกำร เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ 
 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 
 เจ้ำหน้ำที่มีกำรยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบท ำให้กำรรำยงำนกำรรับเงินประจ ำวันน้อยกว่ำ 
    ที่รับไว้จริง/รับเงินและออกใบเสร็จกำรรับเงินแล้วแต่ไม่น ำเงินสด เช็ค น ำฝำกธนำคำรในวันนั้น  
    แต่น ำฝำกในภำยหลัง และอำจน ำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 
 ในขั้นตอนกำรพิจำรณำตรวจสอบตำมปกติจะมีกำรใช้เวลำในกำรพิจำรณำตรวจสอบ ๑ วัน  
    แต่ในบำงกรณีอำจมีควำมจ ำเป็นจะต้องท ำกำรพิจำรณำเกิน ๑ วันท ำกำร เช่น กรณีมีควำม  
    จ ำเป็นต้องมีกำรนัดหมำยกับผู้ขอรับใบอนุญำตเพ่ือลงพื้นที่ท ำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร  
    ก่อนพิจำรณำ ออกใบอนุญำต มีควำมเสี่ยงที่เจ้ำหน้ำที่อำจอำศัยช่องว่ำงหรือแสวงหำประโยชน์  
    โดยมิชอบ อำจเรียกรับในขั้นตอนของกำรพิจำรณำ 
 กำรด ำเนินกำรออกค ำร้องมีกำรลัดคิวให้กับลูกค้ำกลุ่มธุรกิจ 
 รับสินบนจำกลูกค้ำเพ่ือให้ตรวจผ่ำนมำตรฐำน 
 กำรตรวจสอบสถำนที่ตั้งที่ขออนุญำตประกอบกิจกำร อำจมีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญำต 
    บำงรำยในกรณีที่ตั้งสถำนประกอบกำร ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  
 กำรสุ่มตรวจสอบสถำนที่ตั้งสถำนบริกำร/สถำนประกอบกำรที่ขออนุญำต อำจมีกำรเอื้อประโยชน์ 
    ให้กับผู้ขออนุญำตบำงรำยที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
 กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต อำจมีคณะกรรมกำรบำงท่ำนเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญำตบำงรำย 
    ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ ์
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 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐท ำกำรกำรปลอมแปลงเอกสำรกำรเบิกจ่ำย เช่น ปลอมลำยมือชื่อ แก้ไขแบบ 
    ส ำรวจ แก้ไขใบส ำคัญรับเงิน มีกำรใช้หลักฐำนเท็จ ใช้บัตรประชำชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือ 
    บัตรประชำชนหมดอำยุ เป็นต้น 

 
๒.  ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

 กำรเข้ำตรวจ หรือเยี่ยม สถำนที่ของผู้ประกอบกำร เช่น โรงงำน ร้ำนค้ำ ฯลฯ โดยมีเจตนำ น ำไปสู่ 
    กำรจ่ำยเงินพิเศษรำยเดือน 
 กำรเปลี่ยนแปลงข้อกล่ำวหำ (ฐำนควำมผิด) จำกหนักเป็นเบำ หรือจำกเบำเป็นหนัก 
 กำรบิดผันข้อเท็จจริงในส ำนวนกำรสอบสวนคดีอำญำ 
 กำรท ำบัตรสนเท่ห์ว่ำมีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบกำรเพ่ือท ำกำรตรวจ ค้น กรณีผู้ประกอบกำร 
    ร้ำนค้ำนั้น ๆ ที่ไม่จ่ำยเงินพิเศษรำยเดือน 
 กำรใช้ตัวกลำงในกำรรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรำยเดือน กับผู้ประกอบกำรต่ำง ๆ 
 กำรใช้ดุลพินิจในกำร อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กำรออกระเบียบ กฎหมำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆ ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กำรให้ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัยต่ำง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสำย ระบบอุปถัมภ์  
 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร อนุกรรมกำรต่ำง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสำย ระบบอุปถมัภ์  
 ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรชื้อ ขำยต ำแหน่ง  กำรประเมินควำมดีควำมชอบ  
    กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย กำรด ำเนินกำรวินัย เป็นต้น 
 กำรเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพ่ือรับพนักงำนเข้ำท ำงำน/กำรเรียกเงินค่ำแรกเข้ำ (แป๊ะเจี๊ยะ) 
    เพ่ือแลกกับกำรเข้ำเรียนในโรงเรียน 
 ใช้อ ำนำจในกำรแจกจ่ำย จัดสรรงบประมำณ ลงพื้นที่ หรือจัดท ำโครงกำร ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
    หรือมีกำรแลกรับผลประโยชน์ในภำยหลัง 
 กำรประเมินรำคำไม่ตรงกับสภำพทรัพย์สินที่น ำมำจ ำน ำ 
 กำรเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลูกค้ำน ำมำจ ำน ำ 
 กำรยักยอกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีของกลำง 
 กำรลดปริมำณของกลำงเพื่อลดโทษ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ 
 กำรกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอำทรัพย์จำกผู้กระท ำควำมผิด 
 กำรเข้ำตรวจค้น ปกปิด ซ่อนเร้นไม่มีหมำยค้น 
 กำรท ำร้ำยร่ำงกำยเพื่อให้รับสำรภำพ 
 รู้เห็นกับผู้ที่มำท ำกำรประมูลของหลุดจ ำน ำ มีกำรให้ข้อมูลกำรจ ำหน่ำยของหลุดจ ำน ำล่วงหน้ำ 

  กับพรรคพวกของตนเอง 
 กำรแอบอ้ำงชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกค้ำ ยักยอกทรัพย์สินจ ำน ำออกไป 
 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รู้เห็นในกำรปลอมแปลงและใช้เอกสำรปลอม เช่น กำรปลอมระวำงแผนที่ มีกำร

ปกปิดและให้ถ้อยค ำรับรองอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสภำพที่ดิน     
 ผู้บังคับใช้กฎหมำย น ำตัวบทกฎหมำยไปแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 
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๓. ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
 

 ผู้ใช้น้ ำมันรถยนต์รำชกำร น ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่ำงทำง หรือเติม
น้ ำมันไม่ครบตำมใบสั่งจ่ำย ส่วนน้ ำมันที่เหลือน ำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด  โดยเจ้ำหน้ำที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบกำร  

 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก 
 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสำรในกำรเบิกจ่ำย 
 กำรสืบรำคำที่ก ำหนดว่ำต้อง ๓ รำย ขึ้นไป อำจไม่มีกำรสืบรำคำจำกผู้ประกอบกำรจริง 
 ในกำรก ำหนด TOR  กำรจัดชื้อ จัดจ้ำง กำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรออกแบบโครงสร้ำง มีกำรก ำหนด

ขอบเขตงำน หรือ เนื้องำน ที่เกินควำมจ ำเป็น (Over  Designs) เพ่ือให้มีกำรประมำณกำรรำคำ    
ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 คณะกรรมกำรก ำกับกำรจ้ำงที่ปรึกษำ /คณะกรรมกำรตรวจรับงำน มีกำรตรวจรับในแต่ละงวดงำน
หลำยครั้ง เกินควำมจริง เพ่ือประโยชน์ในกำรเบิกค่ำเบี้ยประชุม หรือมีกำรถ่วงเวลำในกำรเรียกรับ 
ทั้งท่ีไม่มีประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญ  

 คณะกรรมกำร หรือ อนุกรรมกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนมีกำรประชุมที่เกินควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์
ในกำรเบิกค่ำเบี้ยประชุม 

 กำรจัดโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่แอบแฝง หรือที่เกินควำมจ ำเป็น ท ำให้กำรใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีไม่คุ้มค่ำ โปร่งใส  

 มีกำรใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 
  กำรก ำหนดรำคำกลำงไม่ใช้ค่ำ K มำปรับ 
 ผู้รับจ้ำงขออนุมัติใช้วัสดุ แตไ่ม่ได้น ำวัสดุที่ขออนุมัติมำใช้ 
 ผู้รับจ้ำงปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้ำงเหมำช่วง 
 มีกำรล็อกสเปควัสดุที่ท ำให้ไม่เกิดกำรแข่งขัน  
 กำรตรวจกำรจ้ำงไม่ตรงตำมรูปแบบรำชกำรโดยมีกำรรับเงินหรือผลประโยชน์จำกผู้รับจ้ำง 
 คณะกรรมกำร ไม่ได้ออกไปดูสถำนที่ก่อสร้ำง แต่จะมีกำรเจรจำกับผู้รับเหมำโดยใช้ข้อมูลตำมที่

ผู้รับเหมำแจ้ง แล้วจึงไปท ำกำรตรวจรับงำนก่อสร้ำง 
 มีกำรให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ ำใจ/กำรเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญำ 
 มีกำรประสำนกับบริษัท หรือผู้ที่จะมำเป็นคู่สัญญำตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือก ำหนดก ำหนดคุณลักษณะ 

(TOR) ซึ่งไม่มีกำรก ำหนดขึ้นอย่ำงแท้จริงแต่เป็นกำรน ำร่ำง TOR ดังกล่ำวมำให้คณะกรรมกำรเป็น  
ผู้ก ำหนด กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนด TOR เป็นเพียงกำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบของทำงรำชกำร 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน 

  การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดชื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 
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