
การจัดการความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

คลินกิส่งเสริมธรรมาภบิาลต่อต้านการทุจริต ส านักงาน ปปท. เขต ๓ 
บรรยายโดย : นางสาวลัทธพร  มีพร้อม  นักวิชาการยุตธิรรมช านาญการ 
วิทยากรรับเชญิ : พันต ารวจตร ีมงคล  ขุมทอง นักสบืสวนสอบสวนช านาญการ 

# อยู่บ้านหยุดโควิด ส่งข่าวคนทุจรติ หยุดการโกง # 
สอดส่อง สงสัย ส่งข่าว  



AGENDA 

กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ แผน ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต /บทบาทหน่วยงานตรวจสอบ 

ทฤษฎีการเกิดทุจริต/ความหมายของความเสี่ยงการทุจริต /
ท าไมต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

1 

2 

3 

4 

ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/แนวทางการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต/กระบวนงานที่ต้องท าการประเมินความเสี่ยงเปน็ล าดับแรก/ตัวอย่างรูปแบบ
ความเสี่ยงการทุจริต 

 
 มาตรการด าเนินการของหัวหน้าส่วนราชการกรณีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตตาม                   

มติ ครม. 27 มี.ค.2561 /การจัดท ามาตรการป้องกันการทุจริต /แบบท า WS 



ครม. 

ศอตช. อนุกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ ศปท. 

ศปท. 

ศปท.กระทรวง/หน่วยขึ้นตรง 

รัฐวิสาหกิจ กรม องค์การมหาชน หน่วยงานภายใต้
ก ากับ 

กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ 

กรมในสังกัด 
มท.* 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

 

รัฐวิสาหกิจ* จังหวัด 

ศปท.จังหวัด 
ส านักงานจังหวัด 

- จังหวัด 
- อ ำเภอ 

- ต ำบล/หมู่บ้ำน 

กทม.* 

ศปท.กระทรวงมหาดไทย 

ส านักงาน ป.ป.ท.                     
(ประธานและฝ่ายเลขานุการฯ) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- อบจ.                                        
– เทศบาล (นคร/เมือง/ต าบล)           
- อบต.                                   
– เมืองพัทยา      
  

*มท.มีข้อสั่งการเป็นการภายในให้ต้ัง ศปท.ในกรม รัฐวิสาหกิจ กทม.และจังหวัด  
*ศปท.จังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของส านักงานจังหวัด 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 
   

ประธาน     :   รองนายกรัฐมนตรี         
กรรมการ    :  มท.  สตช. สคร. ปปง.  
                  สนง.ศาลยุติธรรม กสพ. สตง.      
                  ปปช. อสส.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน 
เลขานุการ  :  ป.ป.ท.  
 

ราชการส่วนภูมิภาค 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 1. แผนย่อย กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- “คน” “ระบบ” แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ :  

1. แผนงำนปลูกฝังควำมคิด สร้ำงจิตส ำนึกในควำมซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ 

2. แผนงำนกำรสร้ำงนวัตกรรมและมำตรกำรภำยในต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรประเมินควำม
เส่ียงด้ำนกำรทุจริต 

3.ปรับระบบงำน โครงสร้ำงองค์กรเอื้อต่อกำรลดกำรใช้ดุลยพินิจ 

แนวทางการพัฒนา 

ค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศ
ไทย (CPI) ในปี พ.ศ. 2580 จะต้องอยู่ใน 

อันดับ 1 ใน 20 ของโลก 
2. แผนย่อย กำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

- ด ำเนินคด ีรวดเร็ว เฉียบขำด เป็นธรรม 
- กำรพัฒนำปรับปรุงมำตรกำรทำงกฎหมำย 
- แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ : แผนงำนสร้ำงนวัตกรรมกำรปรำบปรำมกำรทุจริตเชิงรุก 



เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด 2561- 2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580 

ประเทศไทยปลอด
กำรทุจริตและ

ประพฤต ิ
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต 

(CPI) ของประเทศ
ไทย 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
54 และ/หรือได ้
คะแนนไม่ต ่ากว่า 

50 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได ้
คะแนนไม่ต ่ากว่า 

57 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
32 และ/หรือได ้
คะแนนไม่ต ่ากว่า 

62 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
20 และ/หรือได ้
คะแนนไม่ต ่ากว่า 

73 คะแนน 
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ปี พ.ศ. คะแนน อันดับ จ ำนวนประเทศ 
2550 3.30 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 84 179 
2551 3.50 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 80 180 
2552 3.40 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 84 180 
2553 3.50 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 78 178 
2554 3.40 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 80 183 
2555 37 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 88 176 
2556 35 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 102 177 
2557 38 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 85 175 
2558 38 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 76 168 
2559 35 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 101 176 
2560 37 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 96 180 
2561 36 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 99 180 
2562 36 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 101 180 

  

ดัชนีรับรู้กำรทุจริต CPI 
ของประเทศไทย   

ต้ังแต่ ปี 2538 – ๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. คะแนน อันดับ จ ำนวนประเทศ 
2538 2.79 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 34 41 
2539 3.33 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 37 54 
2540 3.06 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 39 52 
2541 3.00 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 61 85 
2542 3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 68 98 
2543 3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 60 90 
2544 3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 61 91 
2545 3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 64 102 
2546 3.30 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 70 133 
2547 3.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 64 146 
2548 3.80 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 59 159 
2549 3.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 63 163 



หน่วยตรวจสอบการทุจริต 



มาตรา 57 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 

หน่วยรับ
ตรวจสอบถาม
การปฏิบัติให้
ถูกต้องตาม พรบ.
กฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการ
คลัง 

สตง.ตอบเป็น
หนังสือภายใน 
30 วันนับแต่วัน
รับการสอบถาม 

กรณีหน่วยรับตรวจ
ปฏิบัติตามที่ สตง.
แนะน าหรือตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติครม. มิให้ถือว่า
กระท าการไม่ชอบ
หรือไม่ถูกต้อง 

สตง.ยุคใหม่ 

แต่ไม่ตัดอ านาจ สตง.        
ที่จะแก้ไขค าตอบหรือ

โต้แย้ง แต่ไม่ให้มี
ผลกระทบกับการกระท า
ที่ได้ด าเนินการไปก่อน

แล้ว 



 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย  Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ 

Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุมภายใน                   

ขององค์กรมีจุดอ่อน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า  

ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud Triangle)  

  



 

ท าไมต้องทุจริต 

 
 

1 
 

• การอ านวยความ
สะดวก รวดเร็ว ลด
ขั้นตอน ลดเวลา 

2 

• การแก้ผิดให้เป็นถูก
หรือได้รับการยกเว้น
ทางกฎหมาย 

3 

• การได้งาน             
เป็นคู่ค้ากับ
หน่วยงานรัฐ 

 

รูปแบบการให้และรับ                  

 - แบบตรงไปตรงมา (ตามน้ า)  

 - แบบบังคับ ขุมขู่ -รีดไถ 



ความเสี่ยง 

ทุจริต 

ประพฤติ 

มิชอบ 

คอร์รัปชัน 

ผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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 2. ความหมายของความเสี่ยงการทุจริต 



ปัญหา ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง ? 

  ปัญหา  =  ไม่มี  ไม่เคย (ระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค ไม่ทันสมัยหรือไม่มีกฎหมายรองรับ/  
ระบบ IT ไม่ทันสมัย/เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ) อัตราก าลัง งบประมาณไม่เพียงพอ  

ในปัจจุบัน NOW    ปัญหาอนาคต =  ความเสี่ยง 
 
 ความไม่แน่นนอน กับความเสี่ยงต่างกันอย่างไร? 

 

 ความเสี่ยง = เหตุการณ์ -  ที่มีโอกาสเกิด ต้องท าการ Control  

                                       +  =  โอกาสในการพัฒนา กลยุทธ์  
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ท าไม...ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

19 



ท าไม...ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

20 

เป็นข้อมูลผลักดันให้หน่วยงานเกิดการ เปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบัติงาน 

เสริมสร้างภาพลักษณ์  
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ สร้าง
ภูมิคุ้มกันของหน่วยงาน 



การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ                    
ทรัพยากรภาครัฐ 

ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริตแบ่งเป็น 3 ด้ำน 



 กระบวนงาน/โครงการที่ควรท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นล าดับแรก 

• ที่เคยมีประวัติการทุจริต บางเรื่องอาจไม่มีการร้อง เพราะสมยอมกัน 

• ที่ขาดหลักเกณฑ์  ที่เป็นบรรทดัฐาน สามารถยกเว้นได้เป็นรายกรณี 

• มีการยกเว้นระเบียบฯให้สามารถด าเนินการได้ กรณีมีเหตุผล ความจ าเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน 

• ที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งรีบ ภาวะฉุกเฉิน 

• ที่หากเกิดจะอยู่ในความสนใจของโลกโซเซียลมีเดียทันที 

• ที่ไม่มี Work Flow ที่ก ากับชัดเจน   

• ที่ต้องมีระยะเวลาในการพิจารณานาน มีขั้นตอนสลับซับช้อน แต่ผู้ขอรับบริการมีความต้องการที่รวดเร็ว 

• ที่ผู้ขอรับบริการเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่าย ค่าอ านวยความสะดวก สินน้ าใจ 

• ที่ท าในพื้นที่ หรือ จุดต าแหน่งไม่มีคนรู้เห็น หรือรู้น้อย 

• ที่ต้องใช้ดุลยพินิจ เช่น ในการตีความ ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย การสุ่มตรวจ/ จับ   

• ยังไม่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

• ที่ต้องใช้ ความรู้วิชาชีพเฉพาะเฉพาะด้าน ยากต่อคนนอกจะเข้าใจ  

 



ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจ ในแต่ละประเภท 

     ที่จะท าการประเมิน ซ่ึงคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ไว้  ๓ ด้าน ดังนี้  

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน   
อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของ
ประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตโดยเฉพาะกรณีหน่วยงานมีโครงการขนาดใหญ่ 
(Mega Project) และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมาตรการ
ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงานหรืองาน นั้นๆ จากนั้นจึงลงมือท าการตาม
ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต การเตรียมการข้อมูลที่ต้องท าการรวบรวมก่อนลงมือท าการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตตามตัวอย่าง ดังนี้  

 



ชื่อกระบวนงาน/งาน........................................................ 

เตรียมข้อมูลก่อนลงมือประเมิน 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
    

  

  

    

  

    

  

  

  

  



ขั้นตอนการประเมิน 
ความเสี่ยง 

แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทจุริต 
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1 
• การระบุความเสี่ยง 

2 
• การประเมินสถานะความเสี่ยง 

3 
• การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

๔ 
• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

๕ • กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

6 
• การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

7 
• จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

๘ • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 



แบบรายงานประเมิน 
ความเส่ียงการทุจริต 

       ระบุรูปแบบพฤติการณ์ท่ีน าไปสู่ความเสี่ยงการทุจริต  
       ในแต่ละ Process ของกระบวนงานที่ท าการประเมิน 

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. .... 

ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ด้ำน 

 ๑ ความเสี ยงการทุจริตที เกี ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

 ๒ ความเสี ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ่านาจและต่าแหน่งหน้าที  

 3 ความเสี ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 

   จัดการทรัพยากรภาครัฐ  

  

ชื่อกระบวนงำน / งำน .............................................................................................................. 

ชื่อหน่วยงำน / กระทรวง........................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบ................................................................................. โทรศัพท์................................ 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

  
      

  

    

  

  

ตารางที่ ๑  ตารางระบุความเสี่ยง  
อธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความ

เสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน บางขั้นตอนอาจไม่มีความเสี่ยงการ

ทุจริต ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความสุ่มเสี่ยง หรือโอกาสเกิดการทุจริต       

ให้อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด โดยวิธีการการ

ค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง   

มีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน                       

แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด เรียกว่า Unknown 

Factor  

  

ขั้นตอนที่ ๑  การระบุความเสี่ยง  





น าข้อมูลในตารางที่ ๑ มาแยกสถานะความเสี่ยง 
 * สถานะสีเขียว :  ความเสี่ยงระดับต่ า  
 * สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 * สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 * สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  

คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ที่ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

  
  

  
      

  

  
  

  
      

  

  
  

  
      

  

  

  

  

  
      

  

 ขั้นตอนที่ ๒  การประเมินสถานะความเสี่ยง  

 ตำรำงที่ 2   

ตำรำงประเมินสถำนะควำมเสี่ยง  



ให้น าข้อมูลที่มีสถานะความเสีย่งในช่องโดยเฉพาะสี สีแดง ส้ม เหลือง จากตารางที่ ๒ 
มาหาค่าความเสีย่งรวมในขั้นตอนที่ ๓ 

 (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)   

ขั้นตอนที่ ๓  กำรประเมินค่ำควำมเสี่ยงรวม  

ที่ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

/โอกำส/ควำมเสี่ยงรูปแบบพฤติกำรณ์

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ระดับควำมจ ำเป็นของ

กำรเฝ้ำระวัง 

3        2       1 

ระดับควำมรุนแรงของ

ผลกระทบ 

3        2       1 

ค่ำควำมเสี่ยงรวม 

จ ำเป็น X รุนแรง 

  
  

  
      

  
  

  
      

  

  
        

  
  

        

ตำรำงที่ 3  ตำรำงกำร
ประเมินค่ำควำมเสี่ยงรวม 
SCORING ทะเบียนข้อมูลที่
ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือ
ตำรำงเมทริกซ์ระดับควำม
เสี่ยง (Risk level matrix)) 
 





ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการ

ประเมินการควบคุม 

ความเสี่ยง 

  

 ขั้นตอนที่ ๔ กำรประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมควำมเสี่ยง  

ประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน  

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ในปัจจุบัน 

ด ี ๓ 

พอใช้ ๕ หรือ ๖ 

อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 



โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง

ระดับ 

ปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

  

  

ดี 

  

ต่ า  ค่อนข้างต่ า 
ปานกลาง 

(๓) 

  

  

พอใช้ 

  

ค่อนข้างต่ า  
ปานกลาง 

(๕) 

 

ค่อนข้างสูง 

(๖) 

 

  

  

อ่อน  

  

ปานกลาง  

(๗) 

 

ค่อนข้างสูง

(๘) 

  

สูง  

(๙) 

 

แนวทางการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง เทียบกับประสิทธิภาพการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าความ
เสี่ยงรวม สูงๆ จากตารางที่ ๓  มาประเมิน
เทียบหรือประเมินกับมาตรการ การควบคุม
จั ดการของหน่ วยงานที่ มี อยู่ ใ นปั จจุ บั น                                               
ว่าความเสี่ยงที่แท้จริงคือเรื่องอะไร 
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ระดับ ค ำอธิบำย 

ด ี การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วย

ให้เกิดความม่ันใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความ

เสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผล

เสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการ 

ปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวม

และไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล

ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 



 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
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ตารางที่ ๕ 

 พิจารณาเหตุการณ ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความ

เสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ 

ตามล าดับความรุนแรงความเสี่ยง

ที่ อยู่ ในระดับ สู ง ค่อนข้ างสู ง                     

ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหาร 

ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต

ต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่า

มาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (Key 

Controls in place)  ที่หน่วยงาน

บังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอ

หรื อ ไม่  และต้ อ งมี ม าตรการ

เพ่ิมเติม (Further Actions to be 

Taken)  อ ย่ า ง ไ รบ้ า ง  ให้ ร ะบุ

รายละเอียด เพ่ือน าสู่การบังคับใช้ 

ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกัน

ความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยง

ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยง

ที่ประเมินไว้ 

  

ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง  

รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

      

      

      

      

 ตารางที่ ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
   ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
....................................................................................................... 

 



สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากจิกรรมเพิ่ม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล 
ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  ระดับความรุนแรง < ๓  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได ้ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริต               
ไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓  

ตารางที่  ๖ เป็นการประเมินว่า
มาตรการป้องกันตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๕ เรื่อง
อะไรที่ต้องเฝ้าระวังโดยแยกเป็น
ระดับการ เฝ้ าระวั งความเสี่ ย ง                
แยกเป็น ๓ สถานะ เขียว/เหลือง/
แดง  

ตารางที่ ๖ - ๙ แบบการรายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  
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จากผลการเฝ้าระวังที่แยกตามสถานะ  
เขียว เหลือง แดง ตามตารางที่ ๖  
ให้น าผลการเฝ้าระวังที่มีความเสี่ยง สูง (สีแดง) 
และปานกลาง(สีเหลือง) มาก าหนดมาตรการ หรือ
แนวทางการป้องกันเพิ่มเติม 
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ตารางที่ ๘ - ๙ สามารถปรับได้
ตามความเหมาะสม เป็นการ
รายงานผลการบริหารความ
เส่ียงต่อผู้บริหาร 
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ตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้
ตามความเหมาะสม เป็นการ
ปรับปรุงแผนบริหารความ
เส่ียงเสนอต่อผู้บริหาร 
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 
 

39 

    ได้ใช้เงิน  แต่ไม่ได้ใช้งาน 



รูปแบบการแสวงหา
ผลตอบแทนจากการพิจารณา

อนุญาตการก่อสร้าง 

การรับสินบน สินน้ าใจ ค่าอ านวย
ความสะดวก ค่าเสียเวลา 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน  

- --รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง  (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบ
มาตรฐาน อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขอ
อนุญาตต้องมี  ผังประกอบ  จึงต้องว่าจ้าง  ผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ 

อนุญาต จะได้ผ่านง่าย เสนอผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นพรรคพวก หรือ
เครือข่ายของตนเอง 

 

 

สมยอม 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ

เคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

ดึงเร่ือง 

การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ยืน่ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์
หรือดึงเรื่องเพื่อให้ผู้ขอรับบรกิารตดิตอ่ทวงถาม          

อาจมีเรียกผลประโยชน์  

 

หาช่องทาง 

กรณีการก่อสร้างท่ีไม่ถูกต้องตามแบบท่ีได้ขออนุญาตไว้ โดยเจ้าหน้าที่
อาจมีการปล่อยปละละเลยหรือไม่ได้มีการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของ

การก่อสร้างว่าเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือเจ้าของโครงการได้มีการ
ปฏิบัติงานตามแบบของอาคารที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ ซึ่งอาจเป็นช่องทาง
หรือการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจ สามารถกระท าการทุจริตโดย

การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติได้   

ดุลยพินิจไม่ชอบ 

เจ้าหน้าที่มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการอนุญาตให้มีการก่อสร้าง
อาคารไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่นการเว้นระยะห่างระหว่าง

ที่ดินไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด   



รูปแบบการแสวงหา
ผลตอบแทนส่วนต่างจาก

การจัดช้ือจัดจ้าง 

การรับสินบน  สินน้ าใจ 

การสมยอม(ฮั้ว)กัน                             
ในการเสนอราคา 

การใช้บริษัทอื่นบังหน้า 

รูปแบบอื่นๆ เช่นการแก้เอกสารภาย
หลังจากที่ยื่นข้อเสนอไปแล้ว การแอบเอา

ข้อมูลของผู้เสนอราคารายอื่นไปบอกผู้เสนอ
ราคาท่ีรู้จักกัน การปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคา
ที่รู้จักกันยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อให้ราคาต่ ากว่า
คู่แข่งโดย จนท.แอบเอาเอกสารเดิมทิ้งไป 



รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตการจัดชื้อจัดจ้าง 

1 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการที่จะได้รับ
อนุมัติให้จัดชื้อจัดจ้าง 

  

 - หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ชัดเจน ท าให้
โครงการต่างๆเช่นไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง 

- การเขียน TOR หรือข้อก าหนดแบบที่เจาะจง
รูปพรรณสัณฐานของสิ่งของที่ต้องการ หรือการ
จ ากัดผู้เข้าแข่งขัน  การก าหนดคุณสมบัติของที่
ละเอียด หรือการก าหนดจ านวนหรือประสบการณ์
ที่ปรึกษาไว้สูงเกินความจ าเป็น การก าหนดเวลา
ส่งมอบสั้นมาก (ล๊อคสเปก) 

- การก าหนดราคากลางสูงผิดปกติ โดยเฉพาะ
ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด  

 -การสืบราคาไม่ได้ด าเนินการจริงแต่ให้รายที่จะ
จัดชื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการหาคู่เทียบให้ และมัก
พบว่าคู่สัญญาและคู่เทียบมักมีความเชื่อมโยงกัน 

- มีการแบ่งชื้อแบ่งจ้างเพื่อให้อยู่ในอ านาจของ
ตนเอง 

 

2 ขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบ
ข้อเสนอ 

  

 - มีการเผยแพร่ในวงจ ากัด เผยแพร่ในระยะเวลา  
ที่สั้นเกินไปท าให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคา ไม่มีเวลา
เพียงพอในการเตรียมข้อเสนอ 

-การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กรณีโครงการที่มี
ความซับซ้อนสูงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น มีการก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ
เบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการก าหนดเงื่อนไขที่ไม่
เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง 

-การพิจารณาเกณฑ์ที่ไม่ใช่ราคา มักมีจุดอ่อนใน
การใช้ดุลยพินิจซึ่งจะขึ้นอยู่กับทัศนคติ 
ประสบการณ์ความซื่อตรงของคณะกรรมการ                                     
แต่ละคน 

 

3 
ขั้นตอนการการบริหารสัญญาหรือโครงการ 

  

 - งานที่ส่งมอบด้อยคุณภาพที่ก าหนดไว้ในสเปค 
หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าก าหนดแต่มีการ
ตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน 

- ขาดการตรวจสอบระหว่างด าเนินโครงการ หรือ
ความถี่ในการตรวจงานน้อยเกินไป 

- เช่ือตามเอกสารของผู้จัดส่ง ไม่มีการตรวจนับ
จริง หรือตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง  

-การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ 

 



รูปแบบความเสี่ยง                   
การทุจริตฯโครงการ 

ขุดสระน้ า                             
ขุดลอกคูคลอง 

การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย พบว่า การ
คัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขของโครงการ 
ความกว้าง ความลึก ความลาดชัน                         

ของขอบสระไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา  

ดินหาย ปริมาณดินที่ขุด  น าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

ขุดไม่ครบจ านวน หรือไม่มีการด าเนินการใดๆ 
แต่น าหลักฐานของอีกแห่งหนึ่งมาประกอบการ

เบิกจ่ายงบประมาณ มีการดูดทรายมากกว่าตาม                      
ที่ระบุไว้ในสัญญา 

การน าใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เก็บน้ าไม่ได้ 

ดินหาย ปริมาณดินที่ขุด  น าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 



รูปแบบความเสี่ยง
การทุจริตฯ                         

การใช้งบภัยพิบัต ิ

การประกาศเขตภัยพิบัติไม่ถูกต้อง ไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น
จริง มีเพียงเหตุฝนตกหรือน้ าท่วมปกติ และภาพถ่าย

ประกอบการขออนุมัติไม่ตรงกับพื้นที่จริง บางโครงการ
ใช้ภาพซ้ าซ้อนกันมาขออนุมัติงบประมาณ  

มีการก าหนดตัวคู่สัญญาและคู่เทียบไว้ล่วงหน้า 

หรือมีการด าเนินงานก่อนท าสัญญา 

การตรวจรับงานไมถู่กต้อง เช่น สัญญา
ก าหนดให้ซ่อมแซมเป็นถนนลูกรังแตผู่้

รับจ้างน าหินคลุกมาลงแทน 

การอนุมัติให้ความช่วยเหลือไม่ถูกต้อง เช่น 
ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ประเมินว่า
เสียหายจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และ

อนุมัติให้ซ่อมแซมถนนทั้งสาย 

ถุงยังชีพแพงเกินจริง สิ่งของในถุง
มีคุณภาพต่ า ของไม่เหมาะสม 

เครื่องอุปโภคใกล้หมดอายุ  

จัดชื้อจัดจ้าง ถุงยังชีพไม่ครบ แต่เบิกครบ 
ท าใบเสร็จปลอม ร่วมมือกับผู้ประกอบการ

เขียนจ านวนเต็ม  



ความเสี่ยงการ
ทุจริตฯ

ผู้รับผิดชอบ 
การเงิน การบัญชี 

อนุมัติน าเงินออกจากบัญชีโดยไม่มี
เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน 

บันทึกบัญชีไม่ตรงตามความ                      
เป็นจริง 

ปลอมลายมือชื่อที่เกี่ยวข้อง 

ละเลยไม่มีการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
อย่างรัดกุม ปลอมแปลงใบเสร็จ

จากร้านค้าต่างๆ 

แก้ไขเอกสารทางบัญชี 

น าเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินที่
เคยอนุมัติเบิกจ่ายแล้วมาวนเบิกจ่ายซ้ าอีก 



น ารายชื่อผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ หรือ รับจ้างจริง มาใส่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ                            
รับงาน เช่น   

รายชื่อผู้เข้ารรับการอบรม  

รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  

รายชื่อนักเรียนเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน  รายชื่อจ้างท างาน  รายชื่อพนักงานขับรถ  ฯลฯ  

ตรวจเอกสาร หลักฐาน ครบ ตรวจรับตามระเบียบถูกต้อง  

แต่รายชื่อปลอม   

                              รูปแบบความเสี่ยงการทุจรติการปลอมรายชือ่ (ชื่อผี)  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท. 
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตการจัดท าโครงการ 

งบประมาณ 

จัดท าโครงการ/อนุมัต ิ

ด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

- โครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
  (แฝงกิจกรรมอื่น) 

- เพิ่มเนื้องานโดยไม่จ าเป็น 

- เป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ 
หาคนเซ็นเพิ่ม  เซ็นปลอม 

- Overbill  
- ใบเสร็จปลอม  
- รับเงินทอนจากโรงแรม 

Overdesign 
ก าหนดเกินจริง 

เบิกเท็จ 



รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตขั้นตอนการตรวจพื้นที่จริง 
เพ่ือพิจารณาในการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย 

ต้นน้ า 

กลางน้ า 

ปลายน้ า 

-ผู้ประกอบอ านวยความสะดวดการส่งรถมารับ/ตั๋วเครื่องบิน 
-เลี้ยงรับรอง + Pocket money (สินน้ าใจ สินบน)/ 
ค่าอ านวยความสะดวก /ของขวัญ /เลี้ยงรับรอง 

-การตรวจแบบเอื้อประโยชน์/ตรวจแบบเป็นพิธี 
-สุ่มตรวจเฉพาะที่ถูก  
-ผิดมองไม่เห็น ฯลฯ 

เขียนรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 



พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจรติในองค์กร 

รับเงินและเขยีนใบเสร็จรับเงินต้นฉบบั 
และส าเนาไม่ตรงกัน 

รับเงินแล้วไม่น าเงินเขา้บัญช ี
ของทางราชการ 

เพิ่มตัวเลขในใบเสร็จรับเงินมาเบิกเกินจริง 

น าเอกสารเกี่ยวกับการเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว  
น ามาหมุนเวียนเบิกจ่ายซ้ าอีก ซื้อเต็มจ านวน แตส่่งของไม่ครบจ านวน 

เช่าราคาเต็ม/ เช่าเกินจริง รับส่วนตา่ง 

รับของขวัญ สินน้ าใจ เงินทอน 

ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เริ่มทีต่ัวเรา” 
เปิดเผย ให้ผู้ประกอบการทราบว่า 

ผู้เชี่ยวชาญท่านใดเป็นผู้ประเมินเอกสาร/ตรวจ 

เบิก OT เป็นเท็จ ท า 1วันเบิก 3 วัน 



              รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตจากการเบิกค่าเช่าบ้าน 

 ท านิติกรรมอ าพราง 

 เช่าแล้วไม่อยู่จริง โดยชื้อใบเสร็จ แล้วให้ค่าใบเสร็จ และเสียภาษี                     
ให้เจ้าของบ้านหรือให้คนอื่นเช่าต่อ 

 เบิกค่าเช่าตามสิทธิที่เกิด แต่ไม่เหมาะสมกับราคาเช่าสภาพบ้าน
หรือสภาพพื้นที่ใกล้เคียง 

 กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับรองการตรวจสอบไม่เหมาะสม                    
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามสภาพบ้านและค่าเช่า 



      พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในการจัดชื้อจัดจ้าง 

จัดชื้อจัดจ้างไม่มีของจริง 

                   ชื้อมาแล้ว  ตกลงเปลี่ยนของจากผู้ขาย
ภายหลังที่ตวจรับแล้ว  

    ชื้อของที่ไม่จ าเป็น ไม่มีประโยชน์ แต่เพราะได้ส่วนต่าง 

น าเอกสารเกี่ยวกับการเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว  
น ามาหมุนเวียนเบิกจ่ายซ้ าอีก ซื้อเต็มจ านวน แตส่่งของไม่ครบจ านวน 

น าของที่เคยชื้อ เบิกเงินไปแล้ว  มาวนจัดชื้อจัดจ้างใหม่ 

รับของขวัญ สินน้ าใจ เงินทอน 

“ ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เร่ิมที่ตัวเรา ” กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท. 
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                              รูปแบบความเสี่ยงการทุจรติในการใช้ต าแหนง่และอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 
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ท าผิด ให้เป็นถูก 
ท าถูก ให้เป็นผิด 

บิดเบือน  เจรจาเรียกรับ ครั้งแรก /รายเดือน 
 

แยกของที่ผิดในกล่อง 1-4 ไปใส่ในกล่องที่ 5 เหลือผิดกล่องเดียว   



ตรวจแบบไหน ?  

จึงจะรอด 

นับไม่ไหว 

ไม่มีเวลาไปตรวจทุกวัน ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ 







แนวทางการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

วิเคราะหจ์ดุเสี่ยง 

มาตรการ/แนว 

ปฏิบัติ 

ก ากับ ขับเคลื่อน 

ปัจจบุนั การพฒันายกระดบั 

มาตรการ : วิธีการท่ีจะท าให้ได้รับผลส าเร็จ        (วิธีป้องกัน) หรือแนวทาง

ที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึง 

นโยบาย 
มาตรการ  

คู่มอื 

Improvement 



(ตัวอย่าง)   การจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1. มาตรการการเปิดเผยข้อมูล 

2. มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 



มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะท าให้ได้รับผลส าเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้น

เพ่ือไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึง 

การจัดท ามาตรการสิ่งที่ต้องการอันดับแรกของการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยง                                                                              

การทุจริต คือ ผลลัพธ์ (Outcome) จะบรรลุเป้าหมายต้องมีวิธีการ (HowTo) ประกอบด้วย

กระบวนการน าเข้า (Input) เช่น ขั้นตอน กระบวนงาน  เพื่อท าให้มาตรการที่ตั้งไว้บรรลุเป้าหมาย 

หากมี ผ ลลั พ ธ์ เ กิ ด ขึ้ น ม ากกว่ า  ๑  อ ย่ า ง  ผลลั พ ธ์ นั้ น เ ป็ น ผลพลอย ไ ด้  ( ByProduct)                                      

ของมาตรการที่ก าหนดไว้ 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 



ท าไมต้องเปิดเผยข้อมูล 



 
 

 
ข้อมูลของรัฐที่ถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง น าไปใช้ต่อ  
หรือแจกจ่ายได้โดยปราศจากข้อจ ากัด (องค์การสหประชาชาติ 2016) 
 
วัฒนธรรมการก ากับดูแลที่ส่งเสริมหลักการความโปร่งใส ความชื่อสัตย์ 
 ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอันที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยและ
การเติบโตโดยรวม(OECD 2017  ) 
 

นิยาม :องค์กรแบบเปิด 



ลักษณะของข้อมูลที่เปิดเผย  (Open Data) 
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ (Complete) 

เป็นข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกปรุงแต่ง (Primary) 

อยู่ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของข้อมูล (Timely) 

สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) 

สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ (Machine Process able) 

 ต้องเปิดเผยโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) 

ต้องไม่มีลิขสิทธิ์ (Non-proprietary) 
 ทุกคนมีสิทธิใช้ข้อมูลได้ (License-free) 

มาตรการการเปิดเผยข้อมูลรัฐเชิงรุก  



การเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก เป็นการแสดงถึงการบริหารงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้หากหน่วยงานมีการบริหารงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่ขาด
การเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะท าให้สาธารณชนต่างคิดจิตนาการว่า
การบริหารงานของหน่วยงานในเรื่องดังกล่าวมีความไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์หรือ
ทุจริต ซึ่งการที่จะลบล้างหรือชี้แจงท าความเข้าใจต่อสาธารณชนภายหลัง ท าให้
ต้องใช้ ทรัพยากรมากกว่า หรืออาจยุ่งยากกว่า ดังค ากล่าวที่ว่า 

 “ปริมาณพลังงานที่จ าเป็นต้องใช ้ในการลบลา้ง มีขนาดใหญ่โตกว่า
พลังงานที่ใชใ้นการผลิต” 



ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการค้นหาความเสี่ยงเพื่อท าการระบุความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการใช้ดุลยพินิจ กรณีขั้นตอนที่มีการใช้ดุลยพินิจให้อธิบายรายละเอียดโอกาสเกิดความเสี่ยงการ

ใช้ดุลยพินิจไม่ชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นถึงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด 

โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known 

Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดเรียกว่า Unknown Factor 

จากนั้นท าการประเมินสถานความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใดออกตามรายสี 

 เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสี ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้  

    สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ า 

  สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

  

  สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

  สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก                      
คนท่ีไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 



การจัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.... 

ชื่อกระบวนงาน/งาน................................................................................................ 

ชื่อหน่วยงาน....................../กระทรวง.................................................................. 

  

ที่ 
ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

กำรใช้ดุลย

พินิจ 

โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยง 

การทุจริต 

  

สถำนะควำมเสี่ยงกำร

ทุจริต 

มี ไม่มี เขียว เ ห ลื

อง 

ส้ม แ ด

ง 

        

  

          

    

  

  

              

  

  

  

                

ตารางที่ ๑ ตรารงการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  สถำนะสีเขียว  :  ความเสี ยงระดับต ่า 
  สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  

  สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

  สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก                      

คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 



ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท ามาตรการ  
 ให้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากตารางที่ ๑ โดยเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีสถานะ 

ความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ถึง สูงมาก (สีแดง) น ามาจัดท ามาตรการให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์หรือการประเมินและ 

ตรวจสอบว่ามาตรการหรือแนวทางการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มีหรือไม่ 

 กรณีมีมาตรการหรือแนวทางให้ระบุรายละเอียด (Key Controls in place) และพิจารณาจัดท ามาตรการ 

เพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken) ซึ่งควรประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่หน่วยงานมีอยู่ใน 

ปัจจุบันว่า ดี พอใช้ หรืออ่อน กรณีมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือ ยังไม่มี 

มาตรการ ต้องก าหนดมาตรการเพ่ิมเติม และท าการขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม บังคับใช้ และ ประเมินผล  

 โดยการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง แนวทางพิจารณา ดังนี้ 

  สถำนะสีเขียว  :  ความเสี ยงระดับต ่า 
  สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
  

  สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

  สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก                      

คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 



ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

  

        

        

        

        

ตารางที่ ๒ ตารางการจัดท ามาตรการ 
 



ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานการติดตามประเมินผล 
เป็นการจัดท ารายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามมาตรการในตารางที่ ๒ว่าอยู่ในสถานะ 

ความเสี่ยงระดับใดหลังจากมีการบังคับมาตรการดังกล่าวไปแล้ว เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม 

 กรณีอยู่ในข่าย ที่ยังแก้ไขไม่ได้ หรือมาตรการใช้ไม่ได้ผล  

  

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 

 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่

เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  

 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได ้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล 

ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง  



ที่ 
มาตรการตรวจสอบ 

การใช้ดุลยพินิจ 

โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

สถำนะควำมเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

    
  

  
      

    
  

  
      

    
  

  
      

    
  

  
      

ตารางที่ ๓  ตารางรายงานการติดตาม ประเมินผล 
 



สินบน ( Bribery)  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ 

หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระท าการ

หรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง

การทุจริต ซึ่งความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน เช่น เรื่อง การรับค่าอ านวยความสะดวก ของขวัญ 

ค ารับรอง การรับบริจาค ซึ่งกรณีเหล่านี้ยากต่อการพิจารณาว่าเป็นการให้ตามประเพณี วัฒนธรรม หรือ

สินน้ าใจ หรือเป็นสินบน หน่วยงานต้องสามารถระบุได้ว่าภารกิจหรือกระบวนงานใดของหน่วยงาน

ตนเอง มีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างไร ตรงส่วนใด  

มาตรการป้องกันการรับสินบน 



กรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน เช่น 
ค่าอ านวยความสะดวก คือค่าใช้จ่ายจ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียง

เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ด าเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดย

กระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการกระท าอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น 

ค่ารับรอง และของขวัญ ค่ารับรองและของขวัญ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของผู้รับบริการรัฐ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ าใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจรวมถึง ค่าที่พัก ค่าโดยสาร การศึกษาดู

งาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม บัตรก านัล ฯลฯ 

สินน้ าใจ คือความเอื้อเฟื้อเป็นผลที่เกิดข้ึนจากการมีน้ าใจ ความมีมิตรไมตรี  การดูแลลกันและกัน เป็นต้น โดยอาจหวัง

การเอาประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐของผู้รับในอนาคต 
  

  



ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี มีรายละเอียดดังนี้  

  สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ า 

  สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

  สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

  สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก     คน

ที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการค้นหาความเสี่ยงเพื่อท าการระบุความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง

การทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีโอกาสการรับสินบน ในรูปแบบใด เช่นของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง /สินน้ าใจ/ เงินทอน/ 

ค่าอ านวยความสะดวก หรือรูปแบบอื่นๆ  (ระบ)ุ  กรณีขั้นตอนที่มีโอกาส หรือความเสี่ยงในการรับสินบน ให้อธิบายรายละเอียด

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคย

เกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว เรียกว่า Known Factor และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจาก

การพยากรณ์ในอนาคตว่า มีโอกาสเกิดเรียกว่า Unknown Factor จากนั้นท าการประเมินสถานความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใดออก

ตามรายสี เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่อง สี  



แนวคิดขององคก์ารอนามยัโลก ไดจ้  าแนกสถานการณ์ผลประโยชน์ทบัซอ้นเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ 
 
1) ระดบัท่ีเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีชดัเจน (real CoI)  ซ่ึงเป็นกรณีท่ีเกิดการตดัสินใจและด าเนินการท่ีใหค้วามส าคญั
กบัประโยชน์ส่วนตวั/องคก์รท่ีตนเองเก่ียวขอ้งมากกวา่ประโยชน์สาธารณะ 
 
2) ระดบัท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น (potential CoI)  ไดแ้ก่กรณีท่ีผูมี้ความรู้ผดิรู้ชอบตามปกติเกิดความไม่แน่ใจวา่
จะตอ้งรายงานวา่เป็น CoI หรือไม่  ตวัอยา่งเช่นกองทุนแห่งหน่ึงไม่ไดก้ าหนดหลกัเกณฑว์า่ความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะ “มติรสหาย” ระหวา่งกรรมการกองทุนกบัผูข้อรับทุนเป็นความเส่ียงดา้นผลประโยชน์ทบัซอ้น  แต่กรรมการ
กองทุนเป็นเพื่อนท่ีสนิทสนมกบัผูข้อรับทุนอยา่งยิง่ 
 
3) ระดบัท่ีอาจถูกพิจารณาวา่เป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น (apparent CoI) ซ่ึงแมจ้ะไม่มีผลต่อการใชดุ้ลยพินิจหรือการ
ตดัสินใจเร่ืองใดๆ  ไม่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  แต่กอ็าจท าใหผู้อ่ื้นสงสยัในความโปร่งใส ถูกตอ้ง เป็นธรรมของ
ดุลยพินิจหรือการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้ง   เช่น กรรมการกองทุนเป็นท่ีปรึกษาขององคก์รท่ีไดรั้บทุนจ านวนมากอยา่ง
ต่อเน่ือง  แมว้า่กรรมการผูน้ั้นจะมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิจารณาใหทุ้นเลย  



การจัดท ามาตรการปอ้งกันการรับสนิบน ปีงบประมาณ พ.ศ.... 

ชื่อกระบวนงาน/งาน................................................................................................ 

ชื่อหน่วยงาน....................../กระทรวง.................................................................. 

  

ที่ 
ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ระบุความเสี่ยงประเภทรูปแบบการรับ

สินบน เช่นของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง/

สินน้ าใจ/  เงินทอน / ค่าอ านวยความ

สะดวก/ รูปแบบอื่นๆ (ระบ)ุ 

สถำนะควำมเสี่ยง 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      

  

        

    

  

  

          

      

  

        

      

  

        

ตารางที่ ๑ ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล 
 



ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท ามาตรการป้องกัน  
  

 ให้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากตารางที่ ๑ โดยเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีสถานะความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ถึง สูงมาก 

(สีแดง) น ามาจัดท ามาตรการให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์หรือการประเมินและตรวจสอบว่ามาตรการหรือแนวทางการ

ป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มีหรือไม่ กรณีมีมาตรการหรือแนวทางให้ระบุรายละเอียด  

(Key Controls in place) และพิจารณาจัดท ามาตรการเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) ซึ่งควรประเมินประสิทธิภาพ

ของมาตรการที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบันว่า ดี พอใช้ หรืออ่อน    กรณีมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ หรือ ยังไม่มีมาตรการ ต้องก าหนดมาตรการเพิ่มเติม และท าการขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม บังคับใช้ และ 

ประเมินผล โดยการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง แนวทางพิจารณา ดังน้ี 

  ดี  : การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ           

ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 พอใช้  : การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง มี

นัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 อ่อน  : การควบคุมไม่ได้มาตรฐานท่ียอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การ

ควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 



ที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/รูปแบบความ

เสี่ยงในการรับสินบน 

มาตรการป้องกันการรับสนิบน 

  

      

      

      

      

ตารางที่ ๒ ตารางการจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
 



ขั้นตอนที่ ๓ การรายงานการติดตาม ประเมินผล 

 เป็นการจัดท ารายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามมาตรการในตารางที่ ๒  

ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใดหลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวไปแล้ว                         

เพื่อพิจารณา จัดท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย ที่ยังแก้ไขไม่ได้ หรือมาตรการใช้ไม่ได้ผล  

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 

 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ นโยบาย/

โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  

 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได ้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรม 

เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง  



ที่ 

โอกาส/ความเสี่ยง

การทุจริต 

รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการรับ

สินบน 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

  
  

  

  
      

  
  

  

  
      

  
  

  

  
      

  
  

  

  
      

ตารางที่ ๓ ตารางรายงานการติดตาม ประเมินผล 
 



ตัวอย่างมาตรการป้องกันการรับสินบน 

• การจัดท าแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน อะไรท าได้ อะไรท าไม่ได ้

•  การให้หรื อรับของขวัญ  ทรัพย์ สิ น  หรื อผลประโยชน์ อื่ น ใด  การรับ เลี้ ย ง  รั บรอง  ค่ าอ านวยความสะดวก  

การให้บริการประชาชน การขอรับบริจาค การขอรับเงินสนับสนุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น 

 ในการไปปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ /อนุญาตต่าง ๆ การสอบสวนตามข้อร้องเรียน                       

ห้ามรับเลี้ยง หรือให้มีการจัดเลี้ยงรับรอง เลี้ยงต้อนรับ กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยึดหลักความเหมาะสม 

 ในการไปปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การตรวจสถานที่เพื่อพิจารณา

อนุมัติ/อนุญาตต่าง การสอบสวนตามข้อร้องเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ปฏิเสธการรับทุกรณี 

 ห้ามให้ผู้ประกอบการส่งรถมารับ หรือชื้อต๋ัวโดยสารเครื่องบิน รถ เพื่ออ านวยความสะดวก ในการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจ

สถานที่ในการขอรับใบอนุญาตต่างๆ  
 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เนื่องในโอกาสตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม และของที่ให้มีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท สามารถให้และรับได้ โดยให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว  



 ห้ามรับเงินแม้จ านวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะด าเนินตามกระบวนการ หรือเป็นการ

กระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลยพินิจพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต และการได้รับ บริการสาธารณะ เป็นต้น                 

การรับค่าอ านวยความสะดวกมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นการรับสินบน 

 มาตรการอื่นๆ เช่น การจัดท าประกาศในการจัดชื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการ                     

ฝ่าฝืนในการกระท าการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ 

 การรับรองตนเอง หน่วยงานอาจจัดเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ หรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม เป็นต้น 

• จัดท าข้อความหรือแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงถงึการประกาศตนไม่รับของขวัญ สินน้ าใจทุกรูปแบบ ณ จุดที่ให้บริการ และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม 

• การบันทึกภาพ/เสียง การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) กับผู้มาขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว 

  

ตัวอย่างมาตรการป้องกันการรับสินบน (ต่อ)  



การอนุมตัใิห้ด าเนินโครงการ/มาตรการลกัษณะนี ้รัฐบาล
หรือหน่วยงานควรค านึงถึงห้วงเวลาให้สอดคล้องกบัการ
ปลูกพืชชนิดต่างๆ ของเกษตรกร  

ควรมกีรอบระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม 



 
กิจกรรมกลุ่ม WS 

 





แบบตารางท า WS  แผ่นที่ ๑  

  

• ชื่อหน่วยงำน        

  

• ชื่อกระบวนงำนในกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต    
           

• ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำน (อำจเขียนเป็น Flow chart แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำน) 

  

 

 



แบบตารางท า WS  แผ่นที่ ๒  

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
อธิบายรูปแบบพฤติการณ์ โอกาสเกิดความเสี่ยงการ

ทุจริต โดยละเอียด 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

              

              

              

              

              

              

              

ชื่อหน่วยงาน         
  
ชื่อกระบวนงาน        



แบบตารางท า WS  แผ่นที่ ๓  

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 

จ าเป็น X รุนแรง 

ประสิทธิภาพของ 

การควบคุมความเสี่ยง 

การทุจริต 

  
  

  
      

  

  
  

  
      

  

  

  
        

  

  

  
        

  



แบบตารางท า WS  แผ่นที่ ๔ 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

                                  
                                   มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.................................... 

  



มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 



ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือทาง
อาญาโดยเร็วซึ่งจะต้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 

               กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
หรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูล
ความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปด ารงต าแหน่งอื่นเป็นการ
ชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และ ใน
กรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือ
โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี และด าเนินการ
ตามมาตรการที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2558 หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 
แล้วแต่กรณี 

มาตรการ 1  



กรณีมีเร่ือง
ร้องเรียน
ทุจริต 

ด าเนินการ
ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงแล้ว
เสร็จภายใน  

7 วัน  

พิจารณาด าเนินการ
ทางวินัยหรือทาง
อาญาโดยเร็วซึ่ง

จะต้องให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน  

กรณีที ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
พบว่ามีเหตุน่ำเชื่อถือ และเป็น
กรณีที ท่าให้เกิดความเสียหายแก่

ราชการหรือท่าให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน 

ให้เสนอให้มีกำรย้ำยหรือโอนไปแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งในอัตรำก ำลังชั่วครำวเป็นกรณี

พิเศษในส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ไปด ำรงต ำแหน่งอ่ืนเป็นกำรชั่วครำว 
เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบและ
ป้องกันกำรกระท ำที่อำจมีผลต่อกำร

ตรวจสอบโดยเร็ว 

แม้ผลกำรตรวจสอบยังไม่อำจสรุป
ควำมผิดได้ชัดเจนถงึขั้นชี้มูลควำมผิด ให้

พิจำรณำปรับย้ำยข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ในกรณีที่ เ ป็น เรื่ อ งร้ ำยแรงหรื อมี

ผล ก ร ะ ทบต่ อ ค วำม เ ชื่ อ มั่ น แล ะ
ไว้วำงใจของประชำชน  

ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร 

7 วัน 
ร้องเรียน 

30 วัน 



 ข้อ 2  ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้ชัดเจน
ถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบ
ความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมและใน
กรณีท่ีพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่
มีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 

            กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญ ความสนใจ
ของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

            ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ด าเนินการปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม 
หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปีนับแต่วันท่ีมีการลงโทษทางวินัย 
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ด ำเนินกำร
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

หลักฐำนควรเชื่อได้ว่ำ
สำมำรถสรุปควำมผิด
ได้ชัดเจนถึงข้ันชี้มูล

ควำมผิด  

กรณีที่พบว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับ 
กำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำดว้ย  
ให้ส่งเรื่องใหห้น่วยงำนของรัฐที่มี

หน้ำที่รับผิดชอบ 

ส่วนรำชกำรต้นสังกัดด ำเนินกำร
ทำงวินัยต่อข้ำรำชกำร และ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เด็ดขำดโดยเร็ว  

ให้รำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด 
เพื่อทรำบควำมคืบหน้ำและเร่งรัดกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  

จัดล ำดับตำมควำมส ำคัญ  

 - ควำมสนใจของประชำชน  
  - มูลค่ำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 

กรณีที่เป็นกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
หรือเป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง แต่ไม่ถึงข้ันให้ปลด
ออกจำกรำชกำรหรือไล่ออกจำกรำชกำร ให้ส่วนรำชกำร
ต้นสังกัดด ำเนินกำรปรับย้ำยจำกต ำแหน่งเดิม 

ห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่
ในลักษณะเดิม หรือแต่ งตั้ ง ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปีนับแต่
วันที่มีการลงโทษทางวินัย 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

อำญำ วินัย 



ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ท าให้การปฏิบัติราชการ
เกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้ เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้อง พิจารณา
ให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น
ตามข้อ 1 วรรคสองด้วย 
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กรณี ที ต รวจสอบข้อ เ ท็จจริ งแล้ วพบว่ ามี เหตุ
น่ำเชื่อถือ และเป็นกรณีที ท่าให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการหรือท่าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

ให้เสนอให้มีกำรย้ำยหรือโอนไปแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งในอัตรำก ำลังชั่วครำวเป็นกรณี

พิเศษในส ำนักนำยกรฐัมนตรี 

ไปด ำรงต ำแหน่งอ่ืนเป็นกำรชั่วครำว 
เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบและ
ป้องกันกำรกระท ำที่อำจมีผลต่อกำร

ตรวจสอบโดยเร็ว 

แม้ผลกำรตรวจสอบยังไม่อำจสรุปควำมผิดไดช้ัดเจนถงึขั้นชี้มูลควำมผิด 
ให้พิจำรณำปรับย้ำยข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ในกรณีที่ เ ป็น เรื่ อ งร้ ำยแรงหรื อมี

ผล ก ร ะ ทบต่ อ ค วำม เ ชื่ อ มั่ น แล ะ
ไว้วำงใจของประชำชน  

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

การปฏิบัติราชการเกิดควำมล่ำช้ำ
หรือ ไม่มีประสิทธิภำพ ซึ งท่าให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ หรือท่าให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน  

ต้องพิจารณาให้มกีารย้ายหรือโอน 
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นตามข้อ 1 วรรคสองด้วย 



ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง
พยาน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

         ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือ
บิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการด าเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้
พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 

 

มาตรการ 4  

ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้มี

มำตรกำรคุ้มครองพยำนหรือผู้ให้
ข้อมูลหรือเบำะแสในกำรตรวจสอบอย่ำง
เหมำะสม 

ใ น ก ร ณี ที ต ร ว จ ส อ บ พ บ ว่ า มี 

กำรจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ำยหรือ
บิดเบือนข้อมูล เพื อให้มีการด่าเนินการที เป็น
ผลร้ายต่อบุคคลอื น ให้พิจารณาด่าเนินการลงโทษ
บุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 



ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป 

 

มาตรการ 5  



ปัญหาท่ีท าให้การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงการทุจริต 
ไม่ส าเร็จ ไม่เป็นผล 

•ผู้น ำทุกระดับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหำ /ผู้น ำทุกระดับต้องให้ควำมส ำคัญ เรื่องควำมเสี่ยง 
คนในองค์กรไม่ยอมรับว่ำเป็นควำมเสี่ยง คิดว่ำที่ท ำอยู่ดีแล้ว ถูกแล้ว ไม่มีควำมเสี่ยง 

ไม่เห็นคุณค่ำของควำมเสี่ยง คิดว่ำเพิ่มงำน กดดัน เครียด เสียเวลำ 
แยกควำมเสี่ยงออกจำกงำนประจ ำ คิดว่ำเป็นงำนพิเศษ งำนผิดปกติจำกงำนประจ ำ 

 

 “ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญที่สดุหำใช่ควำมเสี่ยงทีม่ีควำมส ำคัญ 
 แล้วน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ดขีึ้น 

 แต่เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นแลว้ไม่ยอมที่จะแก้ไขตำ่งหำก” 
  MARK ZUCKERBERG 




