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เอกสารแนบ

คูมือแนวทาง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS

จัดทําโดย : กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงาน ป.ป.ท.
กันยายน ๒๕๖๑

คํานํา
เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ
ที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไข
ปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานง ของทุกองคกร
ที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่ง
ไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนํา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด
สํานั กงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
ในฐานะเปนกลไกของฝายบริห าร มีบทบาทในการขั บเคลื่อนหนว ยงานภาครัฐ ใหบ ริหารงานภายใต กรอบ
ธรรมาภิ บ าล โดยการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต จะเป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นธรรมาภิ บ าล
เพื่ อลดป ญหาการทุจริ ตภาครัฐ ตามคํ าสั่ งคณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกัน และแกไขปญ หาการทุจ ริต ประพฤติมิช อบที่กํา หนดใหทุก สว นราชการและ
หนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ
และหน วยงานของรัฐ โดยมุ งเน นการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ท. จึงไดจัดทําคูมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนี้จะเปนประโยชนใหกับหนวยงานภาครัฐ
และผูสนใจในการสรางความเขาใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ
ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตซึ่งเปนมาตรการ
ปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ท.
กันยายน 2561
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สวนที่ ๑ ความเปนมา
สวนที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร
3. กรอบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๖. ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน
ขัน้ ตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ภาคผนวก
ตัวอยางรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต
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สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง ๒ มิติ
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง
ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
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ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
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ตารางที่ ๑๐ ตารางเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป
(ทดแทนแผนเดิม)
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สวนที่ ๑
ความเปนมา
คณะรั ฐ มนตรี ได มี มติ เ มื่ อ วั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รั บ ทราบมติ ค ณะกรรมการต อ ต า น
การทุจริตแหงชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่เสนอให
รัฐบาลประกาศให “ป ๒๕๖๐ เปนปแหงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทาง
ราชการตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน เสนอ ทั้งนี้ คตช. ไดมอบหมายใหสํานักงาน
ป.ป.ท. ในฐานะฝายเลขานุการ คตช. เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชัน ตอตานการรับสินบนทุกรูปแบบ
สืบเนื่องจากองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ไดประกาศ
ผลคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยไดรับคะแนน ๓๕ คะแนน อยูในลําดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เขารวมประเมิน
ทั้ งหมด ๑๗๖ ประเทศ ลดลงจากป ๒๕๕๘ ซึ่ งประเทศไทยมีค ะแนน ๓๘ คะแนน อยูในลํ าดับ ที่ ๗๖
จากประเทศที่เขารวมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบวา แหลงการประเมินที่เกี่ยวของกับการอํานวย
ความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอยางมากในป ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหลงการประเมินที่คะแนนลดลง
ทั้งหมด ๔ แหลงการประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU
(๓๗ คะแนน) โดยแหลงการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF
(-๖ คะแนน) ซึ่ ง เป น แหล งการประเมิ น ที่เกี่ย วของกับ การวิเคราะห วาภาคธุร กิจ เกี่ย วของกับ การทุจ ริ ต
มากน อยเพียงใด และการสํ ารวจจากนักธุรกิจ ที่ เขามาลงทุนในประเทศวาภาคธุ รกิจ ตองจายเงิน สินบน
ในกระบวนการตาง ๆ มากนอยเพียงใด
สํ า นั ก งาน ป.ป.ท. ในฐานะเป น กลไกของฝ า ยบริ ห ารในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
การทุจริต มีบทบาทอํานาจหนาที่ในการขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารภายใตกรอบธรรมาภิบาล
เพื่อลดปญหาการทุจริต จึงเล็งเห็นวาเพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสูธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการใหบริการในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเปนการแกไขปญหาการรับสินบนซึ่งเปนผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหลง
การประเมิ น ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การอํ า นวยความสะดวกทางธุ ร กิจ และเพื่ อเป น การขั บ เคลื่อนกลไกภาครั ฐ
ใหดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขอ (๑) ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบในสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการใหพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานดานอื่น ๆ สํานักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นความจําเปนที่ตองมี
คูมือเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตองใหความสําคัญและถือเปนนโยบายขององคกร
ดวยการสั่งการหรื อมอบหมายใหมีการวางระบบการประเมินความเสี่ย งการทุจริต อยางตอเนื่อง จริงจั ง
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและเปนการยกระดับคา CPI
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สวนที่ 2
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑.วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคกรถื อเป นการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนํ าเครื่องมือประเมิ น
ความเสี่ ย งมาใช ในองค กรจะช ว ยให เ ป น หลักประกั น ในระดับ หนึ่งวา การดําเนิน การขององคกรจะไม มี
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือ
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยง
มาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใช
การเพิ่มภาระงานแตอยางใด
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของการประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต : เพื่ อ ให ห น ว ยงานภาครั ฐ
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี
การรับรูและยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ (ผูนําสงงานให)
เป น ลั ก ษณะ Pre-Decision ส ว นการตรวจสอบ Pre-decision VS
VS Post-decision
ภายในจะเป น ในลั กษณะกํ า กั บ ติ ดตามความเสี่ย ง
เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลั กของ การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐาน
ที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป 1992 โดยที่ผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อป 2006 เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน Internal
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อป 2009
เปนแนวทางดานการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในป 2013
เปนแนวทางเพิ่มเติมดานการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework
and Appendices การปรับปรุงในป 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 1992 ที่กําหนดใหมีการควบคุม
ภายในแตเพิ่มเติมในสวนอื่น ๆ ใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดสอง ในภาพรวม
ของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะตอบสนอง
ตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ

-๓สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1 – องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4 - องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5 – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน
องคประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6 – กําหนดเปาหมายชัดเจน
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน
องคประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม
หลักการที่ 12 – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได
องคประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13 – องคกรมีขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอ
การควบคุมภายใน
องคประกอบที่ 5: กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา
และเหมาะสม
ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present &
Function (มี อยู จริ ง และ นํ าไปปฏิ บัติได) อีกทั้งทํางานอยางสอดคลองและสัมพัน ธกัน จึงจะทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล
สําหรับคูมือฉบับนี้ จะเนนตามมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘
ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนหลัก

เกิดขึ้นซ้ําอีก

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
 Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมให

 Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ
ตองสอดสองตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้น
แกผูบริหาร

-๔ Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด
ในสวนที่พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ทั้งที่
รูวาทําไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริต
เขามาไดอีก
 Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปราม
ลวงหนาในเรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา
ในอนาคต (Unknown Factor)
๔. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต
องค ป ระกอบหรื อ ป จ จัย ที่นํา ไปสูก ารทุจ ริต ประอบดว ย Pressure/Incentive หรื อ
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม
กํากับควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา
ตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คูมือนี้จะแบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน ๓ ดาน ดังนี้
๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

-๕-

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
การใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้
1 • การระบุความเสี่ยง
2

• การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง

3

• เมทริกสระดับความเสี่ยง

๔

• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕

• แผนบริหารความเสี่ยง

6

• การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง

7

• จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง

๘

• การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง

9

• การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

-๖ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ
ในแตละประเภทที่จะทําการประเมิน ซึ่งคูมือนี้ไดจําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว
๓ ดาน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เมื่อคัดเลือกไดแลว ใหทําการคัด เลือกกระบวนงานของประเภทดา นนั้น ๆ โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ที่ อาจก อให เกิ ดการทุ จริ ต และจั ดเตรี ย มขอมูล ขั้น ตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงลงมือทําการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอยางในการประเมิน
ความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร

๑. เลือกงานดานที่จะทําการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๓. เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน
ที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(ตัวอยาง)
๑. งานดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒. กระบวนงาน การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน

๓. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑการอนุญาตกอสรางอาคารฯ

-๗ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ขั้นตอนที่ ๑ นําขอมูลที่ไดจากขั้นเตรียมการในสวนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น
ย อ มประกอบไปด ว ยขั้ น ตอนย อ ย ในการระบุ ค วามเสี่ ย งตามขั้ น ตอนที่ ๑ ให ทํ า การระบุ ค วามเสี่ ย ง
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการประเมิน
ตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงาน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ํา แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ
ในการดําเนินงานที่ไมไดอยูในขั้นตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไข
ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเปน Known
Factor หรือ Unknown Factor
Known Factor

ความเสี่ยงทั้ง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวา
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตํานานอยูแลว

Unknown Factor

ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้

WORK
SHOP

การระดม
สมอง
การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk
dentification
การ
สัมภาษณ

เทคนิค
ในการคนหา
ความเสี่ยงการทุจริต

ถกเถียง
หยิบยก ประเด็น
ที่มีโอกาสเกิด
เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติ
กับองคกรอื่น

Risk
Identification

-๘-

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. ....
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน
๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน .........................................................................................................................
ชื่อหนวยงาน / กระทรวง...........................................................................................................
ผูรับผิดชอบ................................................................................. โทรศัพท................................

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor

Unknown Factor

(ใหอธิบายรูปแบบ พฤติการณการทุจริต
ของกระบวนงาน หรืองานที่เลือกมา
ทําการประเมินความเสีย่ งวามีโอกาส
หรือความเสี่ยงการทุจริต)

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ําสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย 
ในชอง Known Factor
- หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวา
มีโอกาสเกิด ใหใสเครื่องหมายในชอง Unknown Factor
- หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ
Unknown Factor ก็ได

-๙ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ ใหนําขอมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ ย งระดั บปานกลาง และสามารถใช ความรอบคอบระมัด ระวัง
ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได
 สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงาน
ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก
คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เขียว

เหลือง

สม

แดง

ตารางที่ ๒ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

- ๑๐ ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ขั้นตอนที่ ๓ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง
ระดั บ สู ง มาก ที่ เ ป น สี ส ม และสี แ ดง จากตารางที่ ๒ มาทํ า การหาค า ความเสี่ ย งรวม ซึ่ ง ได จ ากระดั บ
ความจําเปนของการเฝาระวัง ที่มีคา ๑ - ๓ คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา ๑ - ๓ เชนกัน
คา ๑ - ๓ โดยมีเกณฑในการใหคา ดังนี้
๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการ
ปองกันไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถาเป นกิ จกรรมหรือขั้นตอนนั้ นเปนกิจกรรม หรื อขั้ นตอนรองของกระบวนงานนั้ น ๆ
แสดงวากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต
คาของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ ๑ เทานั้น
(ตัวอยางตามตารางที่ ๓.๑)
(เกณฑพิจารณาระดับความจําเปนของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตวาเปน MUST หรือ SHOULD)
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders
รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด
รายจายเพิ่ม Financial คาอยูที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย
Customer/User คาอยูที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal
Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ ๑ หรือ ๒
(ตัวอยางตามตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง
3
2
1

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

คาความเสี่ยงรวม
จําเปน X รุนแรง

ตารางที่ ๓ นําขอมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ชองสีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาคาความเสี่ยงรวม
(ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

- ๑๑ -

แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD

คาควรเปน ๓ หรือ ๒

คาควรเปน ๑

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders
รวมถึง หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย
ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม Financial
ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User
ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth

๑

๒

๓

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
ขั้นตอนที่ ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมิน
การควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ
(คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร
ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง
ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ

- ๑๒ ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คาความเสี่ยง
คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ดี

ต่ํา

คอนขางต่ํา

ปานกลาง

พอใช

คอนขางต่ํา

ปานกลาง

คอนขางสูง

ออน

ปานกลาง

คอนขางสูง

สูง

ตารางที่ ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมินการควบคุม
ความเสี่ ยงการทุ จริ ต โดยการวิ เคราะห จากคุ ณภาพการจั ดการขององค กรกั บความเสี่ ยง
เรื่องที่ทําการประเมิน (ดี/พอใช/ออน) เพื่อประเมินวา ความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยง
อยูระดับใด จะไดนําไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ขั้ นตอนที่ ๕ ให เลื อกเหตุ การณ ที่ มีความเสี่ ยงสูงสุ ดจากการประเมิ นการควบคุ มความเสี่ ยง
Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง
มาทํ าแผนบริหารความเสี่ยงการทุ จริ ตตามลําดั บความรุ นแรง (กรณี ที่หน วยงานทําการประเมิ นการควบคุ ม
ความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไมพบวาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง เลย แตพบวาความเสี่ยง
การทุจริ ตอยูในระดับ ต่ํา หรื อ ค อนขางต่ํา ใหทําการจัดทํ าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิ งเฝาระวังความเสี่ยง
การทุ จริ ต หรื อให หน วยงานพิ จารณาทํ าการเลื อกภารกิ จงาน หรื อกระบวนงานหรื อการดํ าเนิ นงานที่ อาจ
กอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)

- ๑๓ ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.......................................................................................................
ที่

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการปองกันการทุจริต

ตารางที่ ๕ พิ จารณาเหตุการณความเสี่ยง ที่มีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลําดั บ
ความรุ น แรงความเสี่ ยงที่ อยู ในระดั บ สู ง ค อนข างสู ง ปานกลาง มาจั ด ทํ า แผนบริ ห าร
ความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตตอไป
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปนการยืนยันผล
การปองกันหรือแกไขปญหามีประสิ ทธิภาพมากน อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยง
การทุจริตตอไป ออกเปน ๓ สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ตารางที่ ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
ที่

มาตรการปองกัน
การทุจริต

โอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง

ตารางที่ ๖ ใหรายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕
วาอยูในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทํากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยูในขาย
ที่ยังแกไขไมได

- ๑๔  สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพิ่ม
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ /
นโยบาย / โครงการ / กิ จ กรรมที่เ ตรีย มไว แผนใช ได ผ ล ความเสี่ย งการทุจ ริตลดลง
ระดับความรุนแรง < 3
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ /
กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > 3
สีแดง

เกินกวาการยอมรับ

สีเหลือง

เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได

สีเขียว

ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๗ นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ
๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยูในขายที่ยังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมตอไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้
๗.๑ เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
๗.๒ เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
๗.๓ ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีแดง)

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม

- ๑๕ ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเหลือง)

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
(สถานะสีเขียว)

ความเห็นเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๘ เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามขั้ น ตอนที่ ๗ มี ส ถานะความเสี่ย งการทุจ ริตอยูในระดับ ใด (สี ) สถานะความเสี่ย ง สีเขีย ว หมายถึง
ความเสี่ยงระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง

แดง

- ๑๖ ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๙ เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ตอผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งหวงระยะเวลาของ
การรายงานผล ขึ้นอยูกับหนวยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙
และตารางที่ ๑๐ สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของหนวยงาน
ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..............................
หนวยงานที่ประเมิน

..............................................................................................................................

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
สถานะของการดําเนินการ
จัดการความเสี่ยง







ยังไมไดดําเนินการ
เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง
เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน
ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

..................................................................................................................
...................................................................................................................
ผลการดําเนินงาน

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

- ๑๗ ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม)
หนวยงานที่เสนอขอ
วันที่เสนอขอ

.......................................................................................................................
……………………………………………………………...........................................……..

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม
ผูรับผิดชอบหลัก
ผูรับผิดชอบรองที่เกี่ยวของ
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นความเสี่ยงหลัก

๑. ...........................................................................
๒. ...........................................................................
๓. ...........................................................................
เดิม

ใหม

- ๑๘ -

หากมีปญหาในการใชคูมือ ปรึกษา
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงาน ป.ป.ท.)
โทร ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - 80 ตอ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔
โทรสาร 0 2502 6132
E-mail : policypacc@gmail.com

(คูมือนี้เปนแนวทาง หนวยงานสามารถปรับไดตามความเหมาะสม)

- ๑๙ -

ภาคผนวก
ตัวอยาง รูปแบบความเสีย่ งการทุจริต
ตัวอยาง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตกอสรางอาคาร / คอนโด บานจัดสรร / โรงงาน
ผลประโยชนทับซอน รับจางเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแมราชการจะใหมีแบบมาตรฐาน
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนก็ตาม แตการขออนุญาตตองมี ผังประกอบ จึงตองวาจาง
ผูตรวจ หรือผูอนุมัติ อนุญาต จะไดผานงาย)
เจาหนาที่ของรัฐ สมยอม หรือมีสวนรูเห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดําเนินการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมาย
เจาหนาที่ของรัฐ สมยอม หรือมีสวนรูเห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใชอาคารที่ไมตรงกับ
ใบรับรองใบอนุญาตหรือที่ยื่นแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
การประเมินภาษีที่ต่ํากวาความเปนจริง
เรียกรับสินบนโดยใชตัวกลาง เก็บคาใชจายรายเดือน (คาคุมครอง) จากผูประกอบการ
พนักงาน เจาหนาที่หรือลูกจางเหมาของหนวยงานเปนตัวแทนการยื่นคําขอจดทะเบียน ในการ
ขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชนหรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ
การดําเนินการยื่นคําขออนุญาต ไมมีกรอบระยะเวลากําหนดที่ชัดเจนอาจกอใหเกิดการเรียกรับ
สินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การเปดตรวจสินคาของเจาหนาที่แตละคน ใชดุลพินิจไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
การใชดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
การตรวจเอกสารไมครบถวนตามที่ระบุไวในคําขอ แตมีการรับเรื่องไว
การเก็บเรื่องไวไมแจงผูประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ
เจาหนาที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทําใหการรายงานการรับเงินประจําวันนอยกวา
ที่รับไวจริง/รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแลวแตไมนําเงินสด เช็ค นําฝากธนาคารในวันนั้น
แตนําฝากในภายหลัง และอาจนําเงินไปใชสวนตัวกอน
ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใชเวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน
แตในบางกรณีอาจมีความจําเปนจะตองทําการพิจารณาเกิน ๑ วันทําการ เชน กรณีมีความ
จําเปนตองมีการนัดหมายกับผูขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทําการตรวจสอบสถานประกอบการ
กอนพิจารณา ออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจาหนาที่อาจอาศัยชองวางหรือแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอนของการพิจารณา
การดําเนินการออกคํารองมีการลัดคิวใหกับลูกคากลุมธุรกิจ
รับสินบนจากลูกคาเพื่อใหตรวจผานมาตรฐาน
การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชนใหกับผูขออนุญาต
บางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การสุมตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน
ใหกับผูขออนุญาตบางรายที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางทานเอื้อประโยชนใหกับผูขออนุญาตบางราย
ที่คุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ

- ๒๐ •

เจาหนาที่ของรัฐทําการการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจาย เชน ปลอมลายมือชื่อ แกไขแบบ
สํารวจ แกไขใบสําคัญรับเงิน มีการใชหลักฐานเท็จ ใชบัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือ
บัตรประชาชนหมดอายุ เปนตน

๒. ตัวอยาง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การเขาตรวจ หรือเยี่ยม สถานที่ของผูประกอบการ เชน โรงงาน รานคา ฯลฯ โดยมีเจตนา นําไปสู
การจายเงินพิเศษรายเดือน
การเปลี่ยนแปลงขอกลาวหา (ฐานความผิด) จากหนักเปนเบา หรือจากเบาเปนหนัก
การบิดผันขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนคดีอาญา
การทําบัตรสนเทหวามีเรื่องรองเรียนผูประกอบการเพื่อทําการตรวจ คน กรณีผูประกอบการ
รานคานั้น ๆ ที่ไมจายเงินพิเศษรายเดือน
การใชตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรายเดือน กับผูประกอบการตาง ๆ
การใชดุลพินิจในการ อนุมัติ หรือ ยกเวนระเบียบฯ ที่เอื้อประโยชนมีผลประโยชนทับซอน
การออกระเบียบ กฎหมาย ขอสั่งการตางๆ ที่เอื้อประโยชน มีผลประโยชนทับซอน
การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตาง ๆ ใหกับพรรคพวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ
การแตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการตาง ๆ ใหกับพรรคพวก มีระบบเสนสาย ระบบอุปถัมภ
ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การชื้อ ขายตําแหนง การประเมินความดีความชอบ
การแตงตั้ง โยกยาย การดําเนินการวินัย เปนตน
การเรียกรับเงิน ผลประโยชน เพื่อรับพนักงานเขาทํางาน/การเรียกเงินคาแรกเขา (แปะเจี๊ยะ)
เพื่อแลกกับการเขาเรียนในโรงเรียน
ใชอํานาจในการแจกจาย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทําโครงการ ที่มีผลประโยชนทับซอน
หรือมีการแลกรับผลประโยชนในภายหลัง
การประเมินราคาไมตรงกับสภาพทรัพยสินที่นํามาจํานํา
การเปลี่ยนทรัพยสินที่ลูกคานํามาจํานํา
การยักยอกทรัพยสินที่ไดจากการตรวจคน จับกุม ไมระบุในบัญชีของกลาง
การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษ เพื่อเรียกรับผลประโยชน
การกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอาทรัพยจากผูกระทําความผิด
การเขาตรวจคน ปกปด ซอนเรนไมมีหมายคน
การทํารายรางกายเพื่อใหรับสารภาพ
รูเห็นกับผูที่มาทําการประมูลของหลุดจํานํา มีการใหขอมูลการจําหนายของหลุดจํานําลวงหนา
กับพรรคพวกของตนเอง
การแอบอางชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อลูกคา ยักยอกทรัพยสินจํานําออกไป
เจาหนาที่ของรัฐ รูเห็นในการปลอมแปลงและใชเอกสารปลอม เชน การปลอมระวางแผนที่ มีการ
ปกปดและใหถอยคํารับรองอันเปนเท็จเกี่ยวกับสภาพที่ดิน
ผูบังคับใชกฎหมาย นําตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

- ๒๑ ๓. ตัวอยาง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
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ผูใชน้ํามันรถยนตราชการ นําน้ํามันไปใชสวนตัว เชน การดูดน้ํามันไปใชสวนตัวระหวางทาง หรือเติม
น้ํามันไมครบตามใบสั่งจาย สวนน้ํามันที่เหลือนําใสถังหรือทอนเปนเงินสด โดยเจาหนาที่รวมมือกับ
ผูประกอบการ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก
ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจาย
การสืบราคาที่กําหนดวาตอง ๓ ราย ขึ้นไป อาจไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง
ในการกําหนด TOR การจัดชื้อ จัดจาง การจางที่ปรึกษา การออกแบบโครงสราง มีการกําหนด
ขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจําเปน (Over Designs) เพื่อใหมีการประมาณการราคา
ในสวนนี้โดยมีผลประโยชนทับซอน
คณะกรรมการกํากับการจางที่ปรึกษา /คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแตละงวดงาน
หลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชนในการเบิกคาเบี้ยประชุม หรือมีการถวงเวลาในการเรียกรับ
ทั้งที่ไมมีประเด็นที่เปนสาระสําคัญ
คณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการตาง ๆ ของหนวยงานมีการประชุมที่เกินความจําเปนเพื่อประโยชน
ในการเบิกคาเบี้ยประชุม
การจัดโครงการตาง ๆ ของหนวยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจําเปน ทําใหการใชจาย
งบประมาณที่ไมคุมคา โปรงใส
มีการใชดุลพินิจในเบิกจายคาวิทยากรบุคคลภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชนแอบแฝง
การกําหนดราคากลางไมใชคา K มาปรับ
ผูรับจางขออนุมัติใชวัสดุ แตไมไดนําวัสดุที่ขออนุมัติมาใช
ผูรับจางปลอยปละละเลยใหผูรับจางเหมาชวง
มีการล็อกสเปควัสดุที่ทําใหไมเกิดการแขงขัน
การตรวจการจางไมตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชนจากผูรับจาง
คณะกรรมการ ไมไดออกไปดูสถานที่กอสราง แตจะมีการเจรจากับผูรับเหมาโดยใชขอมูลตามที่
ผูรับเหมาแจง แลวจึงไปทําการตรวจรับงานกอสราง
มีการใหสินบน/ของขวัญ/สินน้ําใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับคูสัญญา
มีการประสานกับบริษัท หรือผูที่จะมาเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพื่อกําหนดกําหนดคุณลักษณะ
(TOR) ซึ่งไมมีการกําหนดขึ้นอยางแทจริงแตเปนการนําราง TOR ดังกลาวมาใหคณะกรรมการเปน
ผูกําหนด การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด TOR เปนเพียงการดําเนินการตามรูปแบบของทางราชการ
เพื่อเอื้อประโยชนใหกับเอกชน
การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดชื้อจัดจางและผูรับจางโดยวิธีพิเศษ
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