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กันยายน  ๒๕๖๑



 

ค าน า 
 

 เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
ท่ีค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต  คือ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านง ของทุกองค์กร 
ท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

 การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)  
ในฐำนะเป็นกลไกของฝ่ำยบริหำร มีบทบำทในกำรขับเคล่ือนหน่วยงำนภำครัฐให้บริหำรงำนภำยใต้กรอบ   
ธรรมำภิบำล โดยกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรขับเคล่ือนธรรมำภิบำล     
เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตภำครัฐ ตำมค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

 กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำน ป.ป.ท. จึงได้จัดท ำคู่มือประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต  
(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
และผู้สนใจในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ 
ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท. 
กันยายน  2561 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

ค าน า 
 

ส่วนที่ ๑  ความเป็นมา 
1 

ส่วนที่ ๒  ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเส่ียงการทุจริต      2 

2. การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 2 

3. กรอบการบริหารความเส่ียงการทุจริต 2 
4. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

๕. ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 

๔ 

๔ 
๖. ขั้นตอนประเมินความเส่ียงการทุจริต 9 ข้ันตอน ๕ 

ขัน้ตอนท่ี ๑  การระบุความเส่ียง 7 

ขั้นตอนท่ี ๒  การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง ๙ 
ขั้นตอนท่ี ๓  เมทริกส์ระดับความเส่ียง ๑๐ 

ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินการควบคุมความเส่ียง 1๑ 
ขั้นตอนท่ี ๕  แผนบริหารความเส่ียง 1๒ 

ขั้นตอนท่ี ๖  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 1๓ 

ขั้นตอนท่ี ๗  จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง 1๔ 
ขั้นตอนท่ี ๘  การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 1๕ 

ขั้นตอนท่ี ๙  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

 

1๖ 

 
ภาคผนวก 
ตัวอย่างรูปแบบความเส่ียงการทุจริต 
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สารบญัตาราง 
 

 หน้า 

ตารางที่ ๑    ตารางระบุความเส่ียง ๘ 

ตารางที่ ๒    ตารางแสดงสถานะความเส่ียง ๙ 

ตารางที่ ๓    SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 1๐ 

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 1๑ 

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 1๑ 

ตารางที่ ๔    ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 1๒ 

ตารางที่ ๕    ตารางแผนบริหารความเส่ียง 1๓ 

ตารางที่ ๖    ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 1๓ 

ตารางที่ ๗    ตารางจัดท าระบบความเส่ียง 1๔ 

ตารางที่ ๘    ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 1๕ 

ตารางที่ ๙    แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 1๖ 

ตารางที่ ๑๐  ตารางเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหว่างปี 
                  (ทดแทนแผนเดิม) 

1๗ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

  
 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้าน     
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ท่ีเสนอให้
รัฐบาลประกาศให้ “ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทาง
ราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เสนอ  ท้ังนี้ คตช. ได้มอบหมายให้ส านักงาน 
ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

 สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ  
ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในล าดับท่ี ๑๐๑ จากประเทศท่ีเข้าร่วมประเมิน
ท้ังหมด ๑๗๖ ประเทศ  ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในล าดับท่ี ๗๖   
จากประเทศท่ีเข้าร่วมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับการอ านวย
ความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินท่ีคะแนนลดลง
ท้ังหมด ๔ แหล่งการประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU  
(๓๗ คะแนน) โดยแหล่งการประเมินท่ีมีคะแนนลดลงมากท่ีสุด คือ GI (-๒๐ คะแนน) รองลงมาคือ WEF  
(-๖ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  
มากน้อยเพียงใด และการส ารวจจากนักธุรกิจ ท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบน  
ในกระบวนการต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 

 ส านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริต มีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการขับเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล   
เพื่อลดปัญหาการทุจริต จึงเล็งเห็นว่าเพื่อขับเคล่ือนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการให้บริการในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่ง
การประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ  และเพื่อเป็นการขับเคล่ือนกลไกภาครัฐ                     
ให้ด าเนินการตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ส านักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นความจ าเป็นท่ีต้องมี
คู่มือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการบริหารความเส่ียงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเฉพาะการด าเนินงาน
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กร
ด้วยการส่ังการหรือมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเส่ียงการทุจริต อย่างต่อเนื่อง จริงจัง  
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและเป็นการยกระดับค่า CPI   

ส่วนที่ ๑ 
ความเปน็มา 
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๑.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้ การน าเครื่องมือประเมิน 
ความเส่ียงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี 
การทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียง    
มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่ 
การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด  

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ                  
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต                 
ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

 กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเป็นกำรท ำงำนในลักษณะท่ีทุกภำระงำนต้องประเมินควำมเส่ียง
ก่อนปฏิบัติงำนทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมกำรตอบโต้ควำมเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนหลักตำมภำระงำนปกติ
ของกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงล่วงหน้ำจำกทุกภำระงำนร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบปกติท่ีมี
กำรรับรู้และยอมรับจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้น ำส่งงำนให้) 
เป็น ลักษณะ Pre-Decision ส่วนกำรตรวจสอบ
ภำยในจะเป็นในลักษณะก ำกับติดตำมควำมเส่ียง 
เป็นกำรสอบทำน เป็นลักษณะ Post-Decision   

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน               
ท่ีได้รับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยท่ีผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal 
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี 2 เมื่อปี 2009  
เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 ในปี 2013 
เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework 
and Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ท่ีก าหนดให้มีการควบคุม
ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวม 
ของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะตอบสนอง 
ต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  

ส่วนที่ 2 
ประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 

 

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

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

 

 องค์ประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที ่6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
   หลักการที ่7 – ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
   หลักการที ่8 – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
   หลักการท่ี 9 – ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 

 องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที ่10 – ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
   หลักการที ่11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
   หลักการที ่12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

 

 องค์ประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที ่13 – องค์กรมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
   หลักการท่ี 14 - มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
   หลักการที ่15 - มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อ 
     การควบคุมภายใน 

 

 องค์ประกอบที่ 5: กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการที ่16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   หลักการที ่17 – ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา 
      และเหมาะสม 

 

 ท้ังนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และ น าไปปฏิบัติได้) อีกท้ังท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

 ส าหรับคู่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘                        
ในเร่ืองการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 

 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
 Corrective : แก้ไขปัญหำท่ีเคยรับรู้ว่ำเกิด ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ท ำอย่ำงไรจะไม่ให้

เกิดขึ้นซ้ ำอีก   
 Detective : เฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเส่ียง ท ำอย่ำงไรจะตรวจพบ

ต้องสอดส่องต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบำงเรื่องท่ีน่ำสงสัยท ำกำรลดระดับควำมเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบำะแสนั้น
แก่ผู้บริหำร   
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 Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีน ำไปสู่กำรสุ่มเส่ียงต่อกำรกระท ำผิด 
ในส่วนท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงท่ีจะเกิดซ้ ำอีก (Known Factor) ท้ังท่ี
รู้ว่ำท ำไปมีควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยกำรปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่ำงให้กำรทุจริต
เข้ำมำได้อีก 

 Forecasting : กำรพยำกรณ์ประมำณกำรส่ิงท่ีอำจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรำม
ล่วงหน้ำในเรื่องประเด็นท่ีไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยควำมเส่ียงท่ีมำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำ
ในอนำคต (Unknown Factor)  
 

๔. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 

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

 

 

 ๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

 ๕.1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 ๕.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
 ๕.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
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๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 

กำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

1 • การระบุความเส่ียง 

2 • การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 

3 • เมทริกส์ระดับความเส่ียง 

๔ • การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

๕ • แผนบริหารความเส่ียง 

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 

7 • จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง 

๘ • การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง 

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 

 ก่อนท ำกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต ต้องท ำกำรคัดเลือกงำนหรือกระบวนงำน จำกภำรกิจ 
ในแต่ละประเภทท่ีจะท ำกำรประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ ำแนกขอบเขตของกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตไว้   
๓ ด้ำน ดังนี้ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
และความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเส่ียงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมิน
ความเส่ียง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             (ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เลือกงำนด้ำนท่ีจะท ำกำรประเมินประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 

๒. เลือกกระบวนงำน จำกงำนท่ีจะท ำกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทำง หรือเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน ของกระบวนงำน              
ท่ีจะท ำกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต 

๑. งำนด้ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำร 

๒. กระบวนงำน กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอน
อำคำร 

๓. รำยละเอียดของขั้นตอน แนวทำงหรือเกณฑ์กำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรฯ 
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 ขั้นตอนที่ ๑  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 

ขั้นตอนท่ี ๑ น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรำยละเอียดขั้นตอน แนวทำงหรือเกณฑ์ 
กำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำนท่ีจะท ำกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต ซึ่งในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้น 
ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในกำรระบุควำมเส่ียงตำมขั้นตอนท่ี ๑ ให้ท ำกำรระบุควำมเส่ียง                 
อธิบำยรำยละเอียด รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเส่ียงเฉพำะท่ีมีควำมเส่ียงกำรทุจริตเท่ำนั้น และในการประเมิน
ต้องค านึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องท่ีจะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน
การปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไม่พบความเส่ียง หรือโอกาสเส่ียงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเส่ียงในเรื่องนั้น ๆ 
ในการด าเนินงานท่ีไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ความเส่ียงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น ำข้อมูลรำยละเอียดดังกล่ำวลงในประเภทของควำมเส่ียงซึ่งเป็น Known 
Factor หรือ Unknown Factor  
 

Known Factor ความเส่ียงท้ัง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า  
มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
 

Unknown Factor ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 

 
 
  เทคนิคในการ ระบุความเส่ียง หรือค้นหาความเส่ียงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

กำรระดม
สมอง 

เทคนิค                         
ในการค้นหา 

ความเสี่ยงการทุจริต 

WORK 

SHOP 

กำร
ออกแบบ
สอบถำม 

Risk  

dentification 

ถกเถียง 

หยิบยก ประเด็น     

ที่มีโอกำสเกิด 

เปรียบเทียบ 

วิธีปฏิบัติ 

กับองค์กรอื่น 

Risk 
Identification 

กำร
สัมภำษณ์ 
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ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ท่ี 
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  

Know Factor Unknown Factor 

 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต  
ของกระบวนงาน หรืองานที่เลือกมา     
ท าการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาส  
หรือความเสี่ยงการทุจริต) 

  
 
 

    
 
 

 
 
 

   

 
ตารางท่ี ๑  อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมีความเส่ียง 
              การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด  

   - ความเส่ียงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย   
     ในช่อง Known Factor  
  - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า 
     มีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 
  - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ 
      Unknown Factor ก็ได้  
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 ๑ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

 ๒ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
 3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
   จัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 
ชื่อกระบวนงาน/งาน ......................................................................................................................... 
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง....................................................................................................... .... 
ผู้รับผิดชอบ................................................................................. โทรศัพท์............................ .... 



- ๙ - 
 

 ขั้นตอนที่ ๒  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
   

 ขั้นตอนท่ี ๒ ให้น าข้อมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเส่ียงในช่องสีไฟจราจร 
  

 ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

  สถานะสีเขียว  :  ความเส่ียงระดับต่ า 

  สถานะสีเหลือง  :  ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

  สถานะสีส้ม  :  ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 

  สถานะสีแดง  :  ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนท่ีไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
 
 

ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 

   
 

 

 ตารางท่ี ๒ น าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี ๑ น ามาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริต 

  ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ า  
         - สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง   
         - สีส้ม หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง 

         - สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 
 
 
 
 
 

 



- ๑๐ - 
 

 ขั้นตอนที่ ๓  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
  

 ขั้นตอนท่ี ๓ น าโอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต ท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเส่ียง
ระดับสูงมาก ท่ีเป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาท าการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากระดับ 
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ท่ีมีค่า ๑ - ๓  คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน 
ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
 ๓.๑ ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง  มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้  
  - ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส ำคัญของกระบวนงำนนั้น  ๆ แสดงว่ำกิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นสูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงกำรทุจริตท่ีต้องท ำกำร
ป้องกันไม่ด ำเนินกำรไม่ได้  ค่ำของ MUST คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
  - ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงำนนั้น ๆ 
แสดงว่ำกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นต่ ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียงกำรทุจริต  
ค่ำของ SHOULD คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่ำนั้น  

 

(ตัวอย่างตามตารางท่ี ๓.๑) 
 (เกณฑ์พิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 

 

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

 

(ตัวอย่างตามตารางท่ี ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

ตารางท่ี ๓  SCORING ทะเบียนขอ้มูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ  
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

 
 
 

   

 
 
 

   

ตารางท่ี ๓ น าข้อมูลท่ีมีสถานะความเส่ียงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาหาค่าความเส่ียงรวม 
(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 



- ๑๑ - 
 

 
 
 

 

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  
 

 ค่าควรเป็น ๓  หรอื  ๒ ค่าควรเป็น ๑ 

  
 

  

  
 

  

 

  ตารางที่ ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders  
รวมถึง หน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย  

  
X 

 
X 

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

 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ขั้นตอนท่ี ๔  ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมิน
กำรควบคุมกำรทุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเส่ียงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร 
(คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ) โดยเกณฑคุ์ณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร                          
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช ้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
 
 
 
 

แนวทางในการพิจารณา  
ระดบัความจ าเปน็ของการเฝ้าระวัง และ ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ 



- ๑๒ - 
 
 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

 
 
ดี 
 

ต่ า  ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

 
 

พอใช ้
 

ค่อนข้างต่ า  ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

 
 

อ่อน  
 

ปานกลาง  ค่อนข้างสูง  สูง  

 
 

ตำรำงท่ี ๔ ให้น ำค่ำควำมเส่ียงรวม (จ ำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงท่ี ๓ มำท ำกำรประเมินกำรควบคุม 
ควำมเส่ียงกำรทุจริต โดยกำรวิเครำะห์จำกคุณภำพกำรจัดกำรขององค์กรกับควำมเส่ียง       
เรื่องท่ีท ำกำรประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่ำ ควำมเส่ียงกำรทุจริต มีค่ำควำมเส่ียง 
อยู่ระดับใด จะได้น ำไปบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ตำมควำมรุนแรงของควำมเส่ียง 

 
 
 ขั้นตอนที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง  
  
 ขั้นตอนท่ี ๕ ให้เลือกเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงสูงสุดจำกกำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียง  
Risk – Control Matrix Assessment ในตำรำงท่ี ๔ ท่ีอยู่ในช่องค่ำควำมเส่ียง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง             
มำท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงกำรทุจริตตำมล ำดับควำมรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงำนท ำกำรประเมินกำรควบคุม 
ควำมเส่ียง ในตำรำงท่ี ๔ ไม่พบว่ำควำมเส่ียงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำควำมเส่ียง
กำรทุจริตอยู่ในระดับ ต่ ำ หรือ ค่อนข้ำงต่ ำ ให้ท ำกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเส่ียง 
กำรทุจริต  หรือให้หน่วยงำนพิจำรณำท ำกำรเลือกภำรกิจงำน หรือกระบวนงำนหรือกำรด ำเนินงำนท่ีอำจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกำสเกิดควำมเส่ียงกำรทุจริต น ำมำประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต เพิ่มเติม)   
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ตารางที่ ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 

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

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณ  ์ความเส่ียง ท่ีมีค่าความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี ๔ ตามล าดับ 
ความรุนแรงควำมเส่ียงท่ีอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง มาจัดท าแผนบริหาร 
ความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป 

 
 
 ขั้นตอนที่ ๖  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

 ขั้นตอนท่ี ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียง 
การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี  ได้แก่ สีเขียว  สีเหลือง สีแดง  
 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ท่ี 
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
      

      
      
      

 
ตารางท่ี ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี ๕  

ว่าอยู่ในสถานะความเส่ียงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย    
ท่ียังแก้ไขไม่ได้  
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 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / 

นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมท่ีเตรียมไว้  แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง  
ระดับความรุนแรง < 3  

 สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรม เพิ่มข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นตอนที่ ๗  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

   
  ขั้นตอนท่ี ๗  น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี ๖ ออกตามสถานะ  
๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนท่ี ๗ สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้  
  ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
  ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
  ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
  
  

ตารางท่ี ๗  ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

 ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 

 
 
 
 

 
 
 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 
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  ๗.๒ (สถานะสีเหลอืง Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 

 
 
 
 

 

  ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green)  ยังไม่เกิด ใหเ้ฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว)  

ความเห็นเพิ่มเติม 

 

 
 
 

 
 
 
 

 ขั้นตอนที่ 8  การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
  

 ขั้นตอนท่ี ๘  เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียงการทุจริต
ตามขั้นตอนท่ี ๗  มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง                 
ความเส่ียงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง  สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก                

เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

ตารางที่ ๘  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ท่ี 
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)  

เขียว เหลือง แดง 
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 ขั้นตอนท่ี 9  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

  ขั้นตอนท่ี ๙  เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
หรือสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางท่ี ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ 
การรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี ๙ 
และตารางท่ี ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน  
 
 

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.............................. 

หน่วยงำนท่ีประเมิน .............................................................................................................................. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 
 

ผลการด าเนินงาน  
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
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ตารางที่ ๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

 

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

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองที่เก่ียวข้อง  

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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หากมปีญัหาในการใชคู้่มือ ปรกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(คู่มือนี้เป็นแนวทาง หน่วยงานสามารถปรบัได้ตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

mailto:policypacc@gmail.com
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ภาคผนวก 
ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจรติ  

 
ตัวอย่าง   รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 เรียกรับโดยเฉพำะกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร / คอนโด บ้ำนจัดสรร / โรงงำน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้ำงเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้รำชกำรจะให้มีแบบมำตรฐำน  
    อ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนก็ตำม แต่กำรขออนุญำตต้องมี ผังประกอบ จึงต้องว่ำจ้ำง  
    ผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญำต จะได้ผ่ำนง่ำย) 
 เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง  
    ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ำยอำคำรโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
 เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในกำรใช้อำคำรที่ไม่ตรงกับ 
     ใบรับรองใบอนุญำตหรือท่ียื่นแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 กำรประเมินภำษีท่ีต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง  
 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลำง เก็บค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน (ค่ำคุ้มครอง) จำกผู้ประกอบกำร 
 พนักงำน เจ้ำหน้ำท่ีหรือลูกจ้ำงเหมำของหน่วยงำนเป็นตัวแทนกำรยื่นค ำขอจดทะเบียน ในกำร 
    ขออนุมัติ อนุญำต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ  
 กำรด ำเนินกำรยื่นค ำขออนุญำต ไม่มีกรอบระยะเวลำก ำหนดท่ีชัดเจนอำจก่อให้เกิดกำรเรียกรับ 
    สินบนเพื่อควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต  
 กำรเปิดตรวจสินค้ำของเจ้ำหน้ำท่ีแต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 กำรใช้ดุลพินิจในกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 กำรตรวจเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในค ำขอ แต่มีกำรรับเรื่องไว้ 
 กำรเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบกำร เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ 
 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ 
 เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบท ำให้กำรรำยงำนกำรรับเงินประจ ำวันน้อยกว่ำ 
    ท่ีรับไว้จริง/รับเงินและออกใบเสร็จกำรรับเงินแล้วแต่ไม่น ำเงินสด เช็ค น ำฝำกธนำคำรในวันนั้น  
    แต่น ำฝำกในภำยหลัง และอำจน ำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 
 ในขั้นตอนกำรพิจำรณำตรวจสอบตำมปกติจะมีกำรใช้เวลำในกำรพิจำรณำตรวจสอบ ๑ วัน  
    แต่ในบำงกรณีอำจมีควำมจ ำเป็นจะต้องท ำกำรพิจำรณำเกิน ๑ วันท ำกำร เช่น กรณีมีควำม  
    จ ำเป็นต้องมีกำรนัดหมำยกับผู้ขอรับใบอนุญำตเพื่อลงพื้นท่ีท ำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร  
    ก่อนพิจำรณำ ออกใบอนุญำต มีควำมเส่ียงท่ีเจ้ำหน้ำท่ีอำจอำศัยช่องว่ำงหรือแสวงหำประโยชน์  
    โดยมิชอบ อำจเรียกรับในขั้นตอนของกำรพิจำรณำ 
 กำรด ำเนินกำรออกค ำร้องมีกำรลัดคิวให้กับลูกค้ำกลุ่มธุรกิจ 
 รับสินบนจำกลูกค้ำเพื่อให้ตรวจผ่ำนมำตรฐำน 
 กำรตรวจสอบสถำนท่ีต้ังท่ีขออนุญำตประกอบกิจกำร อำจมีกำรเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญำต 
    บำงรำยในกรณีท่ีต้ังสถำนประกอบกำร ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  
 กำรสุ่มตรวจสอบสถำนท่ีต้ังสถำนบริกำร/สถำนประกอบกำรท่ีขออนุญำต อำจมีกำรเอื้อประโยชน์ 
    ให้กับผู้ขออนุญำตบำงรำยท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
 กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต อำจมีคณะกรรมกำรบำงท่ำนเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญำตบำงรำย 
    ท่ีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ 
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 เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท ำกำรกำรปลอมแปลงเอกสำรกำรเบิกจ่ำย เช่น ปลอมลำยมือช่ือ แก้ไขแบบ 
    ส ำรวจ แก้ไขใบส ำคัญรับเงิน มีกำรใช้หลักฐำนเท็จ ใช้บัตรประชำชนของบุคคลท่ีเสียชีวิตหรือ 
    บัตรประชำชนหมดอำยุ เป็นต้น 

 
๒.  ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

 กำรเข้ำตรวจ หรือเยี่ยม สถำนท่ีของผู้ประกอบกำร เช่น โรงงำน ร้ำนค้ำ ฯลฯ โดยมีเจตนำ น ำไปสู่ 
    กำรจ่ำยเงินพิเศษรำยเดือน 
 กำรเปล่ียนแปลงข้อกล่ำวหำ (ฐำนควำมผิด) จำกหนักเป็นเบำ หรือจำกเบำเป็นหนัก 
 กำรบิดผันข้อเท็จจริงในส ำนวนกำรสอบสวนคดีอำญำ 
 กำรท ำบัตรสนเท่ห์ว่ำมีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบกำรเพื่อท ำกำรตรวจ ค้น กรณีผู้ประกอบกำร 
    ร้ำนค้ำนั้น ๆ ท่ีไม่จ่ำยเงินพิเศษรำยเดือน 
 กำรใช้ตัวกลำงในกำรรับเงินพิเศษ หรือ เก็บเงินรำยเดือน กับผู้ประกอบกำรต่ำง ๆ 
 กำรใช้ดุลพินิจในกำร อนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบฯ ท่ีเอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กำรออกระเบียบ กฎหมำย ข้อส่ังกำรต่ำงๆ ท่ีเอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กำรให้ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัยต่ำง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสำย ระบบอุปถัมภ์  
 กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร อนุกรรมกำรต่ำง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสำย ระบบอุปถัมภ์  
 ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรช้ือ ขำยต ำแหน่ง  กำรประเมินควำมดีควำมชอบ  
    กำรแต่งต้ัง โยกย้ำย กำรด ำเนินกำรวินัย เป็นต้น 
 กำรเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงำนเข้ำท ำงำน/กำรเรียกเงินค่ำแรกเข้ำ (แป๊ะเจ๊ียะ) 
    เพื่อแลกกับกำรเข้ำเรียนในโรงเรียน 
 ใช้อ ำนำจในกำรแจกจ่ำย จัดสรรงบประมำณ ลงพื้นท่ี หรือจัดท ำโครงกำร ท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
    หรือมีกำรแลกรับผลประโยชน์ในภำยหลัง 
 กำรประเมินรำคำไม่ตรงกับสภำพทรัพย์สินท่ีน ำมำจ ำน ำ 
 กำรเปล่ียนทรัพย์สินท่ีลูกค้ำน ำมำจ ำน ำ 
 กำรยักยอกทรัพย์สินท่ีได้จำกกำรตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีของกลำง 
 กำรลดปริมำณของกลำงเพื่อลดโทษ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ 
 กำรกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอำทรัพย์จำกผู้กระท ำควำมผิด 
 กำรเข้ำตรวจค้น ปกปิด ซ่อนเร้นไม่มีหมำยค้น 
 กำรท ำร้ำยร่ำงกำยเพื่อให้รับสำรภำพ 
 รู้เห็นกับผู้ท่ีมำท ำกำรประมูลของหลุดจ ำน ำ มีกำรให้ข้อมูลกำรจ ำหน่ำยของหลุดจ ำน ำล่วงหน้ำ 

  กับพรรคพวกของตนเอง 
 กำรแอบอ้ำงช่ือบุคคลอื่น หรือช่ือลูกค้ำ ยักยอกทรัพย์สินจ ำน ำออกไป 
 เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ รู้เห็นในกำรปลอมแปลงและใช้เอกสำรปลอม เช่น กำรปลอมระวำงแผนท่ี มีกำร

ปกปิดและให้ถ้อยค ำรับรองอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสภำพที่ดิน     
 ผู้บังคับใช้กฎหมำย น ำตัวบทกฎหมำยไปแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 



- ๒๑ - 
 

๓. ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
 

 ผู้ใช้น้ ำมันรถยนต์รำชกำร น ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่ำงทำง หรือเติม
น้ ำมันไม่ครบตำมใบส่ังจ่ำย ส่วนน้ ำมันท่ีเหลือน ำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด  โดยเจ้ำหน้ำท่ีร่วมมือกับ
ผู้ประกอบกำร  

 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก 
 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสำรในกำรเบิกจ่ำย 
 กำรสืบรำคำท่ีก ำหนดว่ำต้อง ๓ รำย ขึ้นไป อำจไม่มีกำรสืบรำคำจำกผู้ประกอบกำรจริง 
 ในกำรก ำหนด TOR  กำรจัดช้ือ จัดจ้ำง กำรจ้ำงท่ีปรึกษำ กำรออกแบบโครงสร้ำง มีกำรก ำหนด

ขอบเขตงำน หรือ เนื้องำน ท่ีเกินควำมจ ำเป็น (Over  Designs) เพื่อให้มีกำรประมำณกำรรำคำ    
ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 คณะกรรมกำรก ำกับกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ /คณะกรรมกำรตรวจรับงำน มีกำรตรวจรับในแต่ละงวดงำน
หลำยครั้ง เกินควำมจริง เพื่อประโยชน์ในกำรเบิกค่ำเบ้ียประชุม หรือมีกำรถ่วงเวลำในกำรเรียกรับ 
ท้ังท่ีไม่มีประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคัญ  

 คณะกรรมกำร หรือ อนุกรรมกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนมีกำรประชุมท่ีเกินควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์
ในกำรเบิกค่ำเบ้ียประชุม 

 กำรจัดโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนท่ีแอบแฝง หรือท่ีเกินควำมจ ำเป็น ท ำให้กำรใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีไม่คุ้มค่ำ โปร่งใส  

 มีกำรใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอก ท่ีสูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 
  กำรก ำหนดรำคำกลำงไม่ใช้ค่ำ K มำปรับ 
 ผู้รับจ้ำงขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้น ำวัสดุท่ีขออนุมัติมำใช้ 
 ผู้รับจ้ำงปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้ำงเหมำช่วง 
 มีกำรล็อกสเปควัสดุท่ีท ำให้ไม่เกิดกำรแข่งขัน  
 กำรตรวจกำรจ้ำงไม่ตรงตำมรูปแบบรำชกำรโดยมีกำรรับเงินหรือผลประโยชน์จำกผู้รับจ้ำง 
 คณะกรรมกำร ไม่ได้ออกไปดูสถำนท่ีก่อสร้ำง แต่จะมีกำรเจรจำกับผู้รับเหมำโดยใช้ข้อมูลตำมท่ี

ผู้รับเหมำแจ้ง แล้วจึงไปท ำกำรตรวจรับงำนก่อสร้ำง 
 มีกำรให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ ำใจ/กำรเล้ียงรับรอง ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญำ 
 มีกำรประสำนกับบริษัท หรือผู้ท่ีจะมำเป็นคู่สัญญำต้ังแต่เริ่มต้น เพื่อก ำหนดก ำหนดคุณลักษณะ 

(TOR) ซึ่งไม่มีกำรก ำหนดขึ้นอย่ำงแท้จริงแต่เป็นกำรน ำร่ำง TOR ดังกล่ำวมำให้คณะกรรมกำรเป็น  
ผู้ก ำหนด กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนด TOR เป็นเพียงกำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบของทำงรำชกำร 
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน 

  การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดช้ือจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 
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