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ค าน า 
 

ความเสี่ยง (Risk) เป็นความไม่แน่นอน (Uncertainly) ของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ จึงท าให้ความเสี่ยงเป็นโอกาส (Opportunity) ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในอนาคต ที่จะ
เกิดความผิดพลาดขึ้น ท าให้เกิดความสูญเสีย ล้มเหลว หรือภยันตรายในหมู่สมาชิกหรือองค์ประกอบของ
หน่วยงาน ส่งผลกระทบต่ออนาคต ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ (objective) 
และเป้าหมาย (g๐al) ขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ กระบวนการในการระบุระดับความรุนแรง
และการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ที่จะเกิดข้ึน 

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกัน       
ในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาส
ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร
ที่ไมม่ีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลต าบลม่วงน้อย หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลม่วงน้อย และผู้สนใจ ในการสร้างความเข้าใจ
ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และเพ่ือให้ส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลม่วงน้อย พัฒนามาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาลและเพ่ือขับเคลื่อน การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา 

 
๑. ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ ประเทศไทยได้ ๓๖ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๙๙ จาก ๑๘๐ ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) ได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิม
ระดับของค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ ๕ และเพ่ือให้เป็นไป      ตาม
เป้าหมายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)ได้น า
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : TA) มาใช้ในการประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความ
โปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CP ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
ยกระดับการด าเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

๒. เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานเพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 

๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้ก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ศปท.) ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี 
และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ 

 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต    
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงาน      
แต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของ
ระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะ
เกิดการกระท าการทุจริตในอนาคต 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ในลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 

COSO ๒01๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน     
ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal 
Control over Financial Report - Guidance for Small Public Companies ครั้ ง ที่  ๒  เ มื่ อปี  ๒๐๐๙     
เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ 
เป็นแนวทางเพ่ิมเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework 
and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่ก าหนดให้มีการ
ควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอ่ืน ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่อง             
ในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
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ส าหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ ๖ - ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ ๑0 - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ ๑2 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องค์ประกอบท่ี ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ

ควบคุมภายใน 
องค์ประกอบท่ี ๕ : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

เหมาะสม 
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 

Function (มีอยู่จริง และน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 

ส าหรับคู่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ใน
เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ ให้เกิดขึ้น   

ซ้ าอีก 
Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง

ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท า
ไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามา
ได้อีก 
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Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า   
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า           
ในอนาคต (Unknown Factor) 

4. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า ตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud Triangle) 

  
5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

๕.๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๕.๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๕.๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
6.1) การระบุความเสี่ยง 
6.2) การประเมินสถานะความเสี่ยง 
6.3) การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
6.4) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
6.5) การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
6.6) การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
6.7) จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
6.8) การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
6.9) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
การทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มีการกล่าวขานกันว่ามีการทุจริตทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่    

ซึ่งส่งผลกระทบต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการทุจริตเป็นเช่นเดียวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) นั่นเอง 

ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจ
ในแต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ 
ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่ว ยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐเมื่อ
คัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น  ๆ และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอน             
การปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงานหรืองานนั้น ๆ จากนั้นจึงลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยง
การทุจริต 

การเตรียมการข้อมูลที่ต้องท าการรวบรวมก่อนลงมือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามตัวอย่าง 
ชื่อกระบวนงาน/งาน............................................................................................................................... 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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ต้องระบุว่าทรัพย์อะไรที่มีความเสี่ยง 

ปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง 

ปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง 

เสี่ยงอย่างไร ให้อธิบาย ยกตัวอย่าง 

อธิบายรูปแบบการตรวจ เช่น เลือกตรวจ/ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง ตรวจเฉพาะจุดที่ไม่ถูกต้อง ตรวจแล้วพบว่าไม่
ถูกต้อง แต่บันทกึว่าถูกต้อง เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 1 : การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๑ น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนงาน การ
ปฏิบัติงานของที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย
ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียดรูปแบบ 
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้อยู่
ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว 
ซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown Factor “การระบุความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุม
หรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จึงไม่สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้” 

 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาส
สูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

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

ในขั้นนี้นับว่ามีความส าคัญ ต้องท าการระบุความเสี่ยงด้วยการค้นหารูปแบบ พฤติการณ์ความ
เสี่ยงให้ลึก ละเอียดมากที่สุด และต้องไม่น าปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบันมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต     
การระบุความเสี่ยงไม่ละเอียด ชันเจน จะน าไปสู่ขั้นตอนในการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่
ตรงขาดประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เช่น 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  
1 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ให้บุคคลอื่นน า

ทรัพย์สินของตัวเองหรือญาติพ่ีน้องมาจ าน า 
โดยประเมินราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง 

 

2 ประเมินให้สูงกว่าความเป็นจริง โดยเรียกรับ
ประโยชน์จากผู้จ าน า 

 

3 กระบวนการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ
ท าให้เกิดช่องว่างในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่
อาจมีปัญหาจากสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอื่น ๆ 
ภายนอกท าให้เกิดความเสี่ยง การกระท าผิด
หรือการประพฤติมิชอบตาอหน้าที่ 

 

4 เจ้าหน้าทีไ่ม่มีความรู้หรือเข้าใจกฎระเบียบ 
การจัดซื้อจัดจ้างคลาดเคลื่อน 

 

5 การเบิกจ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 

6 เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ ตรวจมาตรฐานต่าง 
ๆ อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต 
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เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 
 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
   
   
   
   

 
ตารางที่ ๑  : อธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง

การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน บางขั้นตอนอาจไม่มีความเสี่ยงการทุจิต ส าหรับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสุ่มเสี่ยง หรือโอกาสเกิดการทุจริต ให้อธิบายรูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากท่ีสุด โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความ
เสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิด
หรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด เรียกว่า 
Unknown Factor 

 
ขั้นตอนที่ 2 : การประเมินสถานะความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๒ ให้น าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสี เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยง     
ในช่องสี ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 

การระดม
สมอง

Work 

Shop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

วิธีการค้นหา

ความเสี่ยงการทุจริต

ถกเถียง  
หยิบยก

ประเด็น ที่มี
โอกาสเกิด

สัมมนา
โต๊ะกลม 
Round 
Table

การ
สัมภาษณ์
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สถานะสีเหลือง :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง         
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสีส้ม :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด
หรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง  

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      
      
      
      
      

ตารางที่ ๒ : น ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจากตารางที่ ๑         
มาประเมินเพ่ือแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร 

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
สีเหลือง หมายถึง ความสี่ยงระดับปานกลาง 
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 

ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึง
ความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน    
ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น  ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน   
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต        
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๑) 
(เกณฑ์พิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 
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๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง

หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย

Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 

(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

ตารางท่ี 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk 

level matrix) 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/

ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3   2   1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3  2  1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

     
     

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

 
แนวทางในการพิจารณา 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอน

หลัก MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอน

รอง SHOULD 
  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X X 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X X  

ตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 เป็นแนวทางในการคิดค่าคะแนน เพ่ือหาค่าความเสี่ยงรวมตามตารางที่ 3 หรือ
อาจเรียกได้ว่า ตารางที่ 3.1 และ 3.2 
 
ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิน
ระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคุมความ
เสี่ยงอะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะท าให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
ประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ดี พอใช้ อ่อน 

     
     
     

ตารางที่ ๔ :  ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมินระดับความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน เรื่องที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยง การทุจริต มีค่า
ความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง        
ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้ 

 
ประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ดี 3 

พอใช้ 5 หรือ 6 
อ่อน 7 หรือ 8 หรือ 9 
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ขั้นตอนที่ 5 : การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตาราง
ที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง 
มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินคุณภาพการ
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จัดการหรือการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย 
แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิง     
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม) 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต น ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดท ามาตรการในครั้งนี้
โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการ
ประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะท าให้ได้รับผลส าเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพ่ือ
ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...................................................................................................... ........... 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต 

   
   
   

ตารางที่ 5 :  พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
การทุจริตต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key Controls in place) 
ที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพ่ิมเติม (Further 
Actions to be Taken) อย่างไรบ้าง      ให้ระบุรายละเอียด เพ่ือน าสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ 
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ขั้นตอนที่ 6 : ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

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

ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ที ่ มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
      
      
      

ตารางที่ 6 : ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ใน
สถานะความสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/

นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับ 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/

กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 7 : จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนที่ ๗ น าผลจากทะเบียนฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ 
๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม         
หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

๗.๑) เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
๗.๒) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
๗.๓) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 
 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อไป 

เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 

เกินกว่าการยอมรับ 
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ตารางท่ี ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
๗.๑) สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม 

 
 
 
 

 

7.2) สถานะสีเหลือง Yellow เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม 

 
 
 
 

 

7.3) สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง  
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
ความเห็นเพิ่มเติม 

 
 
 
 

 

 
ขั้นตอนที่ 8 : การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตตามข้ันตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง  

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
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ขั้นตอนที่ 9 : การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ
การรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ 
และตารางท่ี ๑0 สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
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มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ
ออกแบบหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 3 
แนวทางการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตส าหรับหน่วยงาน 
 
 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง วิธีการที่จะท าให้ได้รับผลส าเร็จ (วิธีป้องกัน
การทุจริต หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร โดยมีกรอบ
แนวคิดในการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ควรประกอบด้วยหลัก ๖ ประการเพ่ือใช้
เป็นฐานความคิดหลักในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน โดยสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยหลักการ
ดังนี้ 

๑. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
๒. หลักนิติธรรมหรือความเท่าเทียมกัน (Rule of Law or Equitable Treatment) 
๓. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
๔. หลักความรับผิดรับชอบ (Accountability) 
๕. หลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control) 
๖. หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency& Effectiveness) 

๑) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมทางการจัดการและการบริหารที่เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ โดยการให้ข้อมูล 
การรับฟัง และแสดงความคิดเห็นให้ค าปรึกษาแนะน า ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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๒) หลักนิติธรรมหรือความเท่า เทียม (Rule of Law or Equitable Treatment ) 

หมายถึง การมีกฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มี
มาตรฐานเชิงซ้อน (Double Standard) มีการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของกฎ ระเบียบ และกรอบ
เวลาการปฏิบัติ ไม่ให้มีการใช้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีกรอบการปฏิบัติที่เคารพสิทธิและเสรีภาพ    
และมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ 

๓) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่สามารถตรวจสอบได้ในทุก ๆ ด้าน อาทิ การมีระบบงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้ มีกระบวนการให้สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  และมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ                 
อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ 

๔) หลักความรับผิดรับชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่    
ความส านึกในความรับผิดชอบ การใส่ใจ การกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา การเปิดโอกาส และพร้อมที่จะถูก
ตรวจสอบ ประเมินผลที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่และจากการด าเนินงาน 

๕) หลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control) หมายถึง การไม่กระท าและไม่
สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร มีระบบการตรวจสอบ ร้องเรียน 
การปกป้องผู้ร้องเรียน และลงโทษ อย่างเฉียบขาด 

๖) หลักความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency& Effectiveness) หมายถึง 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม สร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และดูแลรักษาสังคม สิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์ยั่งยืน ทั้งนี้ ต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และมีองค์กรหรือบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นที่
ยอมรับของสังคมท าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน 

 
2. กระบวนการออกแบบ (Design process) 

มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะท าให้ได้รับผลส าเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพ่ือ
ไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ส่วนใหญ่มักใช้ค าว่า มาตรการ กลไก ควบคู่กัน เนื่องจากมาตรการจะส าเร็จต้องมี 
กลไก (ระบบ ผู้คน) ขับเคลื่อนมาตรการ  

การจัดท ามาตรการก็เหมือนวิธีการออกแบบระบบหรือกระบวนงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งที่
ต้องการอันดับแรกของการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คือ ผลลัพธ์ (Outcome) จะบรรลุ
เป้าหมายต้องมีวิธีการ (How To) อันประกอบด้วยกระบวนการน าเข้า (Input) เช่น ขั้นตอน กระบวนงานเพ่ือ
ท าให้มาตรการที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย หากมีผลลัพธ์เกิดขึ้นมากกว่า ๑ อย่าง ผลลัพธ์นั้นเป็นผลพลอยได้ (By 
Product) ของมาตรการที่ก าหนดไว้ 

ข้อมูลที่น ามาจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้มาจากการรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เสมือนเป็น   
ต้นน้ า เพ่ือน ามาสู่การก าหนดมาตรการได้ตรงจุด เป็นเสมือนกลางน้ า ส่วนมาตรการที่ก าหนดไว้ต้องน าสู่การ
บังคับใช้ ด้วยการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือน ามาทบทวนในการปรับมาตรการให้สามารถป้องกัน        
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการที่ดีต้องสามารถตอบสนองรูปแบบพฤติการณ์ของความเสี่ยง         
ที่ค้นพบเป็นเสมือนปลายน้ า มาตรการต่าง ๆ ต้องมีการทบทวน ประเมินผลอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะรูปแบบ
การทุจริตมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 
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แนวทางการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 
 

1. มาตรการการเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก (Proactive Disclosure) 
การเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก (Proactive Disclosure) เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันความเสี่ยง

การทุจริตตามนัยของคู่มือฉบับนี้ มุ่งเน้นให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนสามารถ 
ตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการแสดงถึงการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งอาจ
ไม่ใช่ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานที่ท าการเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ การเปิดเผยข้อมูลใด   
จึงขึ้นอยู่กับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูลมี ๒ ลักษณะคือ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
หรือข้อมูลเชิงรุก (Proactive Disclosure) และการเปิดเผยข้อมูลเชิงรับ (Reactive Disclosure) เมื่อมีการ
ร้องขอการเปิดเผยข้อมูลเป็นกาบริหารงานแบบเปิด (Open Governance) เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ อันเป็นแนวทางส าคัญของการบริหารงานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

การเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก เป็นการแสดงถึงการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้หากหน่วยงาน
มีการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ขาดการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะท าให้
สาธารณชนต่างคิดจินตนาการว่าการบริหารงานของหน่วยงานในเรื่องดังกล่าวมีความไม่โปร่งใส เอ้ือประโยชน์ 
หรือทุจริต ซึ่งการที่จะลบล้างหรือชี้แจงท าความเข้าใจต่อสาธารณชนภายหลัง ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรมากกว่า 
หรืออาจยุ่งยากกว่า ดังค ากล่าวที่ว่า “ปริมาณพลังงานที่จ าเป็นต้องใช้ ในการลบล้างมีขนาดใหญ่โตกว่าพลังงาน
ที่ใช้ในการผลิต” 

นิยามที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลเปิดภาครัฐ หมายถึง ข้อมูลของรัฐบาลที่ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึง 
น าไปใช้ต่อ หรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากข้อจ ากัดใด ๆ  
รัฐบาลเปิด คือ วัฒนธรรมการก ากับดูแลที่ส่งเสริมหลักการของความโปร่งใส ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอันที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม 
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คุณลักษณะของข้อมูลเปิด คือ ๑) สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ (Avaible Online) ๒) ทุกคนได้รับ
อนุญาตให้น าข้อมูลนั้นไปใช้ และใช้ซ้ าได้ (Open-Licensed) ๓) ประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
(Machine reable) ๔) รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่ในชุดข้อมูล (Dataset) เดียวกัน และสามารถ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย (Available in bulk ) และ ๕) ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย (Open Data) 
๑) ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (Complete) 
๒) เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกปรุงแต่ง (Primary) 
๓) อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพของข้อมูล (Timely) 
๔) สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) 
๕) สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ 
๖) ต้องเปิดเผยโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) 
๗) ต้องไม่มีลิขสิทธิ์ (Non-proprietary) 
๘) ทุกคนมีสิทธิใช้ข้อมูลได้ (License-free) 

ตัวอย่างรายการเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก 
- เปิดเผย ให้ผู้ประกอบการทราบว่าผู้เชี่ยวชาญท่านใดเป็นผู้ประเมินเอกสาร/ตรวจในการขอ

ใบอนุญาต หรือการออกใบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ 
- เปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินสนับสนุน เงินอุดหนุน กองทุนช่วยเหลือให้กับองค์กร หน่วยงาน 

กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี 
- เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้เสียภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีสิ่งปลูกสร้าง 

ภาษีป้าย โดยอาจเปิดเผยล าดับที่เสียภาษีล าดับสูงสุด ๑ - ๑๐๐ ของแต่ละประเภทย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี 
- เปิดเผยข้อมูล สถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการ / งบประมาณ

ที่มีการจ่ายขาดเงินสะสมย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน 
- เปิดเผยงบประมาณ/วิธีการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเงินลักษณะเป็นอุดหนุน

ทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ย้อนหลัง จนถึงปัจจุบัน 
- เปิดเผยรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน ย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี 
- เปิดเผยรายชื่อผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี (เฉพาะโครงการ

ที่มีงบประมาณตั้งแต่.......ล้านขึ้นไปแล้ว (แต่หน่วยงานจะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์)) 
- เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ  
- เปิดเผยผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

(Procurement) โครงกรที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน เช่น 
กระบวนการจัดท าโครงการ/ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น TOR วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน/รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประกวดราคา/การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการตรวจสอบรายงานผลการประเมินโครงการ/การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

- เปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
การทุจริต) 

- เปิดเผยข้อมูลงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 
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1. เลือกงานท่ีจะท ามาตรการ

2. เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีท าการ
ประเมินความเส่ียงการทุจริต

3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
ดุลยพินิจ เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริต ซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอ านาจ

หรือดุลยพินิจในการตัดสินใจ มาตรฐานในการตัดสินใจ ดุลยพินิจนั้นความจริงไม่มีอันตรายในตัวเอง             
แต่อันตรายของดุลยพินิจอยู่ที่ตัวผู้ใช้ดุลยพินิจ จากนิยามดุลยพินิจ ความหมายตามกฎหมายปกครอง หมายถึง 
อ านาจตัดสินใจอย่างอิสระหรือจะเลือกกระท า หรือไม่กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า อ านาจดุลยพินิจ เป็นอ านาจตามกฎหมายก าหนดให้ผู้ใช้อ านาจสามารถเลือกตัดสินใจกระท าการใด
หรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างอิสระ บ่อยครั้งผู้ใช้อ านาจตามกฎหมายมักให้เหตุผลในการตัดสินใจอนุมัติ 
อนุญาต หรือมีค าสั่งในเรื่องใด ๆ ว่าเป็นอ านาจดุลพินิจของผู้มีอ านาจออกค าสั่งทางปกครองตามกฎหมาย หรือ
ให้เหตุผลว่าเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ท าให้เกิดค าถามอยู่ในใจ
เสมอว่า ดุลพินิจคืออะไร แล้วอะไรคือความเหมาะสม ท าไมฝ่ายปกครองจึงมีอ านาจดุลพินิ จ การใช้ดุลพินิจ     
มีขอบเขตหรือไม่ และใครมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 

การใช้ดุลยพินิจอาจเกิดความผิดพลาดหรือการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ (Abuse of Discretion) 
ได้หลายกรณี เช่น 

(๑) การใช้ดุลยพินิจตามข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(๒) การใช้ดุลยพินิจเกินกว่าระเบียบ กฎหมายก าหนด 
(๓) การใช้ดุลยพินิจอย่างบิดเบือน การใช้ดุลยพินิจตามอ าเภอใจ 
 

การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ 
 ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญ 
 ไม่สุจริต 
 เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
 สร้างข้ันตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระเกินสมควร 

 
แนวทางการจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
ขั้นเตรียมการ : จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
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ขั้นตอนการจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

ขั้นตอนที่ ๑ : การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการค้นหาความเสี่ยงเพ่ือท าการระบุความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบ

พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการใช้ดุลยพินิจ กรณีขั้นตอนที่มีการใช้ดุลยพินิจ
ให้อธิบายรายละเอียดโอกาสเกิดความเสี่ยงการใช้ดุลยพินิจไม่ชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือ
บุคคลอื่นถึงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต
ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known Factor และไม่เคย
เกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดเรียกว่า Unknown 
Factor จากนั้นท าการประเมินสถานความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใดออกตามรายสี เขียว  เหลือง ส้ม และแดง     
โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้ 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง          

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่

รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ที ่ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
การใช้ดุลยพินิจ โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยง 
การทุจริต 

สถานะความเสี่ยงการทุจริต 
มี ไม่มี เขียว เหลือง ส้ม แดง 

         
         
         

ขั้นตอนที่ ๒ : การจัดท ามาตรการป้องกัน 
ให้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากตารางที่ ๑ โดยเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีสถานะ

ความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ถึง สูงมาก (สีแดง) น ามาจัดท ามาตรการให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์หรือการประเมิน
และตรวจสอบว่ามาตรการหรือแนวทางการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานที่บังคับใช้ ในปัจจุบัน       
มีหรือไม ่

กรณีมีมาตรการหรือแนวทางให้ระบุรายละเอียด (Key Controls in place) และพิจารณา
จัดท ามาตรการเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) ซึ่งควรประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ           
ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบันว่า ดี พอใช้ หรืออ่อน กรณีมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือ 
ยังไม่มีมาตรการ ต้องก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม และท าการขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม บังคับใช้ และประเมินผล 
โดยการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง แนวทางพิจารณา ดังนี้ 

ดี : การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 
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พอใช้ : การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง
อย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน : การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล 
การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

ตารางท่ี 2 ตารางการจัดท ามาตรการ 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลยพินิจ 

    
    
    

 
ขั้นตอนที่ ๓ : การรายงานการติดตามประเมินผล 

เป็นการจัดท ารายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามมาตรการในตารางที่ ๒ ว่าอยู่   
ในสถานะความเสี่ยงระดับใดหลังจากมีการบังคับมาตรการดังกล่าวไปแล้ว เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม
กรณีอยู่ในข่าย ที่ยังแก้ไขไม่ได้ หรือมาตรการใช้ไม่ได้ผล 

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ 

นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 

กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง 

ตารางท่ี ๓ ตารางรายงานการติดตาม ประเมินผล 
ที ่ มาตรการตรวจสอบการใช้

ดุลยพินิจ 
โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
      
      
      

3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
สินบน (Bribery) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้      

การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้
กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  

การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง   
การทุจริต ซึ่งความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน เช่น เรื่อง การรับค่าอ านวยความสะดวก ของขวัญ ค ารับรอง 
การรับบริจาค ซึ่งกรณีเหล่านี้ยากต่อการพิจารณาว่าเป็นการให้ตามประเพณี วัฒนธรรม หรือสินน้ าใจ หรือเป็น
สินบน หน่วยงานต้องสามารถระบุได้ว่าภารกิจหรือกระบวนงานใดของหน่วยงานตนเอง มีจุดอ่อนที่เป็น
ความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไร ตรงส่วนใด 
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1. เลือกงานท่ีจะท ามาตรการ

2. เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีท าการ
ประเมินความเส่ียงการทุจริต

3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน และมาตรการตรวจสอบการรับสินบน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

กรณีมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเป็นการให้สินบน เช่น 
๑) ค่าอ านวยความสะดวก คือค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็น

ทางการ เป็นการให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ หรือเป็นการ
กระตุ้นให้ด าเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการกระท า
อันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น 

๒) ค่ารับรองและของขวัญ ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของ
ผู้รับบริการรัฐ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ าใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจ
รวมถึง ค่าที่พัก ค่าโดยสาร การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บัตรก านัล ฯลฯ 

๓) สินน้ าใจ คือความเอ้ือเฟ้ือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ าใจ ความมีมิตรไมตรี การดูแลกัน
และกัน เป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐของผู้รับในอนาคต 

แนวทางการจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
ขั้นเตรียมการ : จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 

ขั้นตอนที่ ๑ : การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการค้นหาความเสี่ยงเพ่ือท าการระบุความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบ

พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีโอกาสรับสินบนในรูปแบบใด เช่น ของขวัญ/การ
เลี้ยงรับรอง/สินน้ าใจ /เงินทอน/ค่าอ านวยความสะดวก หรือรูปแบบอ่ืน ๆ (ระบุ) กรณีขั้นตอนที่มีโอกาสหรือ
ความเสี่ยงในการรับสินบน ให้อธิบายรายละเอียดรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด    
โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง  มีประวัติอยู่
แล้ว เรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ใน
อนาคตว่ามีโอกาสเกิดเรียกว่า Unknown Factor จากนั้นท าการประเมินสถานความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใดออก
ตามรายสี ได้แก่ เขียว เหลือง ส้ม และแดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีความหมายของสถานะความ
เสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้ 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง         

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
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สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ที ่ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
ระบุความเสี่ยงประเภทรูปแบบการ
รับสินบน เช่น ของขวัญ/การเลี้ยง

รับรอง/สินน้ าใจ/เงินทอน/ค่าอ านวย
ความสะดวก/รูปแบบอ่ืน ๆ (ระบุ) 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง ส้ม แดง 

       
       
       

ขั้นตอนที่ 2 : การจัดท ามาตรการป้องกัน 
ให้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากตารางที่ ๑ โดยเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีสถานะ

ความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ถึง สูงมาก (สีแดง) น ามาจัดท ามาตรการให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์หรือการประเมิน
และตรวจสอบว่ามาตรการหรือแนวทางการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มีหรือไม่ 
กรณีมีมาตรการหรือแนวทางให้ระบุรายละเอียด (Key Controls in place) และพิจารณาจัดท ามาตรการ
เพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) ซึ่งควรประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่หน่วยงานมีอยู่ใน
ปัจจุบันว่า ดี พอใช้ หรืออ่อน กรณีมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  หรือยังไม่มีมาตรการ 
ต้องก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม และท าการขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม บังคับใช้ และประเมินผล โดยการประเมิน
ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง แนวทางพิจารณา ดังนี้ 

ดี : การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ : การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง
อย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน : การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล 
การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

ตารางท่ี 2 ตารางการจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/รูปแบบความเสี่ยง

ในการรับสินบน 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

   
   
   

ขั้นตอนที่ 3 : การรายงานการติดตาม ประเมินผล 
เป็นการจัดท ารายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามมาตรการในตารางที่ ๒ ว่าอยู่ใน

สถานะความเสี่ยงระดับใดหลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวไปแล้ว เพ่ือพิจารณาจัดท ากิจกรรม
เพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่าย ที่ยังแก้ไขไม่ได้ หรือมาตรการใช้ไม่ได้ผล 
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สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/

นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง 
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง 

ตารางท่ี 3 ตารางรายงานการติดตาม ประเมินผล 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบ

พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการรับสินบน สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
      
      
      

ตัวอย่างมาตรการป้องกันการรับสินบน 
(1) การจัดท าแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือป้องกันการรับสินบน อะไรท าได้ อะไรท าไม่ได้ (Do & 

Don' t) การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด การรับเลี้ยง รับรอง ค่าอ านวยความสะดวก
การให้บริการประชาชน การขอรับบริจาค การขอรับเงินสนับสนุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น        

ในการไปปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจสถานที่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ 
การสอบสวนตามข้อร้องเรียน ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยงรับรอง เลี้ยงต้อนรับ ห้ามรับทรัพย์สิน        
หรือประโยชน์อ่ืนใด ให้ปฏิเสธการรับทุกกรณี ในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความ
เหมาะสม  

ห้ามให้ผู้ประกอบการส่งรถมารับ หรือซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน รถ เพ่ืออ านวยความสะดวก   
ในการเดินทางไปราชการเพ่ือตรวจสถานที่ในการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี เนื่องใน
โอกาสตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม และของที่ให้มีมูลค่า      
ไม่เกิน ๓,000 บาท สามารถให้และรับได้ โดยให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 

ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติหรือจากการให้ ในลักษณะที่      
ไม่เป็นการทั่วไป หากแต่มีความจ าเป็นต้องรับไว้เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดี รักษาไมตรีและมิตรภาพ และเป็น
การให้ที่ไม่มีมูลค่า หรือราคาเกินกว่า ๓,000 บาท ของการให้ในแต่ละครั้ง ในแต่ละโอกาส ต่อคนต่อครั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตน หรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  หรือต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่ละกรณี 

ห้ามรับเงินแม้จ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการ
ให้เพียงเพ่ือให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น
โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลยพินิจพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต และการได้รับ
บริการสาธารณะ เป็นต้น การรับค่าอ านวยความสะดวกมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นการรับสินบน 

มาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดท าประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้ก าหนดเป็น       
ลายลักษณ์อักษร เป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการฝ่าฝืนในการกระท าการทุจริต
ในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ 

(2) การรับรองตนเอง หน่วยงานอาจจัดเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ หรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น 
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(3) จัดท าข้อความหรือแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการประกาศตนไม่รับของขวัญ สินน้ าใจทุก
รูปแบบ ณ จุดที่ให้บริการ และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

(4) การบันทึกภาพ/เสียง การจัดเก็บหลักฐานเพ่ือสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้น
ย้อนกลับ (Traceability) กับผู้มาขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว 

 
 

**************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 
แบบ Checklist ความเสี่ยงการทุจริตส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     
1.1 เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร/บ้านจัดสรร/โรงงาน 
    

1.2 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้
ราชการจะให้มีแบบมาตรฐาน อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจ
หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 

    

1.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล    
ในการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

    

1.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล    
ในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรอง ใบอนุญาตหรือที่ยื่นแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    

1.5 การประเมินภาษีท่ีต่ ากว่าความเป็นจริง     
1.6 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) 

จากผู้ประกอบการ 
    

1.7 พนักงาน หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานจ้างของหน่วยงานเป็น
ตัวแทนการยื่นค าขอจดทะเบียนในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียก
รับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือสิทธิพิเศษ 

    

1.8 การด าเนินการยื่นค าขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนดที่
ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพ่ือความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

    

1.9 การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

    

1.10 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าขอ แต่มีการรับ
เรื่องไว้ 

    

1.11 การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์     
1.12 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 

ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
    

1.13 การด าเนินการออกค าร้องมีการลัดคิวให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ     
1.14 รับสินบนจากลูกค้าเพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน     

  
 
 



 
 

  

ที ่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1.15 ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการ

พิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจ าเป็นจะต้อง
ท าการพิจารณาเกิน ๑ วันท าการ เช่น กรณีมีความจ าเป็นต้องมี
การนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือลงพ้ืนที่ท าการตรวจสอบ
สถานประกอบการ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่
เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาจ 
เรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา 

    

1.16 การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการ
เ อ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้ งสถาน
ประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยการจัดท ารายงาน      
ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 

    

1.17 การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขอ
อนุญาต อาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

    

1.18 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอ้ือ
ประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้ขออนุญาตบางราย    
ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

    

1.19 เจ้าหน้าที่ของรัฐท าการการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น 
ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบส ารวจ แก้ไขใบส าคัญรับเงิน มีการใช้
หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือบัตร
ประชาชนหมดอายุ เป็นต้น 

    

1.20 การตรวจสอบสถานประกอบการ โรงมหรสพ เกี่ยวกับระบบความ
ปลอดภัย อาจมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่เคย
ได้รับอนุญาต 

    

1.21 เรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่ครบหรือต้องการความ
รวดเร็ว 

    

1.22 เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอเป็นผู้ยื่นค าขอแทนหรือเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร
ส าหรับยื่นค าขอให้ผู้ประกอบการ 

    

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ        
และต าแหน่งหน้าที่ 

    

2.1 การเข้าตรวจ หรือเยี่ยมสถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน 
ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนา น าไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน 

    

2.2 การท าบัตรสนเท่ห์ว่ามีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการเพ่ือท าการ
ตรวจค้น กรณีผู้ประกอบการร้านค้านั้น ๆ ที่ไม่จ่ายเงินพิเศษราย
เดือน 

    

2.3 การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือเก็บเงินรายเดือนกับ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ 

    

 



 
 

  

ที ่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
2.4 การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ  หรือยกเว้นระเบียบ  ฯ ที่ เ อ้ือ

ประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
    

2.5 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    

2.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก       
มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ 

    

2.7 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายต าแหน่ง 
การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการ
วินัย เป็นต้น 

    

2.8 การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพ่ือรับพนักงานเข้าท างาน/การเรียก
เงินค่าแรกเข้า 

    

2.9 ใช้อ านาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ หรือจัดท า
โครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์     
ในภายหลัง 

    

2.10 การจัดเก็บรายได้ที่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เขียนต้นฉบับกับส าเนา
ไม่ตรงกัน ทั้งชื่อผู้ช าระ/วันที่/จ านวนเงิน 

    

2.11 ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และน าเงินเข้าบัญชีตนเอง 

    

2.12 เจ้าหน้าที่รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ รับรองสิทธิตามมาตรการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับต าบล 

    

2.13 เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ิมเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คสูงกว่าจ านวน
เงินที่ขออนุมัติจ่าย 

    

2.14 แก้ไขเปลี่ยนแปลงต้นขั้วเช็คและน าเช็คไปถอนเงินจากธนาคาร    
ในนามของตนเอง 

    

2.15 จัดท าโครงการขุดสร้างบ่อขยะในที่ว่างเปล่า แต่กลับใช้ชื่อว่า
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ ท าให้ปริมาณดินจากการขุดน าไปขาย
ทอดตลาดน้อยกว่าความเป็นจริง 

    

2.16 กิจการที่กฎหมายก าหนดว่าผู้รับใบอนุญาตเท่านั้นที่จะประกอบ
กิจการได้ แต่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้จริง จึงเป็นช่องทางให้
เจ้าหน้าที่หาประโยชน์ 

    

2.17 สั่งจ่ายเงินตามเช็คสูงกว่าจ านวนที่ได้รับอนุมัติตามฎีกา     
2.18 รับเงินสดจากลูกหนี้เงินยืมงบประมาณแล้วไม่น าส่ง ไม่น าฝาก และ

ไม่มีเงินสดให้ตรวจนับ 
    

2.19 เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ ท าให้การรายงาน
การรับเงินประจ าวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/รับเงินและออกใบเสร็จ
การรับเงินแล้วแต่ไม่น าเงินสด เช็คน าฝากธนาคารในวันนั้น แต่น า
ฝากในภายหลัง และอาจน าเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 

    

 



 
 

  

ที ่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
2.20 มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาต 

แต่มีการน าอาคารไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น จากอาคารที่อยู่
อาศัยที่ใช้เป็นโรงแรม หรือรีสอร์ต เป็นต้น 

    

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการภาครัฐ 

    

3.1 ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามัน
ไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วน
น้ ามันที่เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 

    

3.2 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

    

3.3 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย     
3.4 การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคา

จากผู้ประกอบการจริง 
    

3.5 ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การ
ออกแบบโครงสร้าง มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกิน
ความจ าเป็น (Over Design) เพ่ือให้มีการประมาณการราคาใน
ส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

    

3.6 คณะกรรมการก ากับการจ้างที่ปรึกษา/คณะกรรมการตรวจรับงาน 
มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริง เพ่ือ
ประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียก
รับ ทั้งท่ีไม่มีประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 

    

3.7 คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการ
ประชุมที่เกินความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม 

    

3.8 การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความ
จ าเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

    

3.9 มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมี
ผลประโยชน์แอบแฝง หรือจ านวนวิทยากรเกินความจ าเป็น 

    

3.10 การก าหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ     
3.11 ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้น าวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้     
3.12 ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง     
3.13 มีการล็อกสเปกวัสดุที่ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน     
3.14 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือ

ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
    

3.15 คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับ
ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปท าการตรวจรับ
งานก่อสร้าง 

    



 
 

  

ที ่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
3.16 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่

การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 
    

3.17 มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น
เพ่ือก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง
แต่เป็นการน าร่าง TO R ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด 
การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด TOR เป็นเพียงการด าเนินการ
ตามรูปแบบของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน 

    

3.18 ประมาณการค่าจ้างที่ปรึกษาเกินความเป็นจริงเพ่ือให้ได้วงเงิน
งบประมาณจ้างสูง เช่น จ านวนที่ปรึกษามากเกินความเป็นจริง/วุฒิ
การศึกษาสูงเกินความเป็นจริง/ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

    

3.19 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธี
พิเศษ 

    

3.20 ขุดคลองทับซ้อนโครงการที่เคยจัดท าไว้แล้ว กรรมการจัดจ้างไม่
ตรวจสอบรายละเอียด 

    

3.21 จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง     
3.22 เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการด าเนินการจริง     
3.23 เบิกค่าเช่ารถ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ แต่ไม่มีการจ่ายจริง     
3.24 ช่างผู้ควบคุมงานจัดท ารายงานเท็จต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง     
3.25 จัดท าโครงการ/จัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จ าเป็น 

เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 
    

3.26 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุหรือที่เรียกว่า "ล็อกสเปก" เพ่ือ
เอ้ือต่อผู้ขายบางราย เช่น ระบุยี่ห้อ การระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา 
ที่เอ้ือต่อผู้เสนอราคา เช่น 
- ต้องมีเครื่องจักรเป็นของตนเอง 
- ต้องมีแหล่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น หิน ลูกรังในเขตจังหวัดที่
จะเข้าเสนอราคา 
- ต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคารว่าจะสนับสนุนเงินในการ
ก่อสร้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ...ของวงเงิน 
- ต้องเคยมีประสบการณ์งานท่ีเหมือนกันในวงเงินไม่ต่ ากว่า...บาท 

    

 
ความหมายสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะสีเขียว หมายถึง      ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง หมายถึง      ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
สถานะสีส้ม หมายถึง      ความเสี่ยงระดับสูง 
สถานะสีแดง หมายถึง      ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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