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ค ำน ำ 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่
ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของ       
ทุกองค์กรที่ร่วมต้อต้านการทุจริต อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร          
ที่ไม่มีการน าเครื่องมือมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดท าคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขึ้นเพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีมาตรการ ระบบ หรือแนว ทาง                        
ในการป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที ่1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (คตช.) ในคราวประชุม คตช. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศ
ให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการต่อต้าน             
การรับสินบนทุกรูปแบบ” ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เสนอ และตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ        
มิชอบ ข้อ (1) ให้ทุกส่วนราขการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล          
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพ่ือเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงาน
ปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กรด้วย
การสั่งการหรือมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและเป็นการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI)   
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการขับเคลื่อน
ภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล และเห็นความจ าเป็นต้องมีเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งมี                   
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เพ่ือลดปัญหาการทุจริต ช่วย
ยกระดับค่าคะแนน CPI และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ  

วัตถุประสงคก์ำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 

 



ส่วนที ่2 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี              
การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control 
Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) 

กรอบหรือภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 4 กระบวนกำร ดังนี้ 
1. Corrective  :  แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น          

ซ้ าอีก 
2. Detective  :  เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง

ตั้งแต่แรก ตัวข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
3. Preventive  :  ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ  Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต
เข้ามาได้อีก 

4. Forecasting  :  การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า             
ในอนาคต (Unknown Factor) 

ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประกอบด้วย   
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
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ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจใน           
แต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน  เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทนั้นๆ 
โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง 
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ดังนี้ 

ขั้นเตรียมกำร 
 คัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนก
ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ         
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
และ 3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

ตัวอย่าง 
1. คัดเลือกด้านที่จะท าการประเมิน : ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งในของการใช้จ่ายงบประมาณ

และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
2. คัดเลือกกระบวนงาน : 2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง 

2.2 การใช้รถยนต์ราชการ 
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ขั้นเตอนที่ 1  กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 
 น าข้อมูลรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท า                 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
เฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของ            
การด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว ลงในประเภทของความเสี่ยง               
ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 

Known Factor หมายถึง ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมาย
ได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

Unknown Factor หมายถึง ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงระบุควำมเสี่ยง 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

 
 
1 

ตัวอย่าง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ข้ันตอนหลัก)   
- น าประกาศ/โครงการ ไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องตนเองเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน ์หรือประชาสัมพันธ์แค่กลุ่มที่มุ่งหวังเฉพาะ (ขั้นตอนย่อย) 

  
 
 

2 - การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์  
(ข้ันตอนย่อย) 

  

 
3 

กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย (ข้ันตอนหลัก) 
- เบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา (ขั้นตอนย่อย) 

  

 
4 

กำรใช้รถยนต์รำชกำร (ข้ันตอนหลัก) 
- เดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้รถ หรือการเดินทางออกนอก
เส้นทาง (ข้ันตอนย่อย) 

 
 

 

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตจากขั้นตอนย่อยใน
การปฏิบัติงานเฉพาะขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะ
เกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้อธิบายช่อง Known Factor ถ้าไม่เกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มี
ความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคต มีโอกาสเกิด ให้อธิบายในช่อง Unknown Factor 
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ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง 
 ให้น าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยมีความหมายของ
สถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร ดังนี้ 

สถำนะสีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถำนะสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถำนะสีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถำนะสีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่

ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร)  

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
 
 
1 

ตัวอย่าง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
- น าประกาศ/โครงการ ไปแจ้งให้กลุ่มพวกพ้องตนเอง
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์แค่กลุ่มที่มุ่งหวัง
เฉพาะ 

  
 
 

 
 
 

 

2 - การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์      
 
3 

กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
- เบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 

   
 

 

 
4 

กำรใช้รถยนต์รำชกำร 
- เดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้รถ หรือการเดินทางออก
นอกเส้นทาง 

  
 

 
 

 

ตารางที่ 2  น ารายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตจากขั้นตอนย่อยในการปฏิบัติงานในช่อง  Known Factor 
และ Unknown Factor จากตารางที่ 1 มาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร คือ 
สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง  
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ขัน้ตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix) 
 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสี
ส้ม และสีแดง จากขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จาก
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1-3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน 
ค่า 1-3 มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

1. ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน 
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3  หรือ 2 

1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยง          
การทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

2. ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม (Financial) ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น  ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

(Customer/User) ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน  (Internal 

Process) หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ (Learning & Growth) ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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ตำรำงท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง 2 มิติ (หรือตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง) 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ระดับ 
ควำมจ ำเป็นของ

กำรเฝ้ำระวัง 

ระดับ 
ควำมรุนแรงของ

ผลกระทบ 

ค่ำควำมเสี่ยง
รวม 

จ ำเป็น X รุนแรง 
3 2 1 3 2 1 

 
 
1 

ตัวอย่าง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
- การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะ
ได้รับผลประโยชน์ 

 
 
3 
 

 
 
3 

 
 
9 

 
2 

กำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
- เบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา 

 
2 

 
2 

 
4 

 
3 

กำรใช้รถยนต์รำชกำร 
- เดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้รถ หรือ
การเดินทางออกนอกเส้นทาง 

 
2 

 
3 

 
6 

ตารางที่ 3 น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องที่ส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)  

ขัน้ตอนที่ 4 กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 
 น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากข้ันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง มาท าการประเมิน
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี หมายถึง จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน หมายถึง จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตำรำงท่ี 4 ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
คุณภำพ

กำร
จัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับต่ ำ 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับปำนกลำง 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับสูง 
  ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

 พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

ตัวอย่าง 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
คุณภำพ

กำร
จัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับต่ ำ 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับปำนกลำง 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับสูง 
1 การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะ

ได้รับผลประโยชน์ 
อ่อน   สูง 

2 เบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ เช่น 
ค่าล่วงเวลา 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า   

3 เดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้รถ หรือ
การเดินทางออกนอกเส้นทาง 

พอใช้   ค่อนข้างสูง 

ตารางที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และอ่อน 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจาก ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ที่อยู่ในค่า
ความเสี่ยงในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง 
(กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 4 แล้วไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน 
หรือกระบวนงาน หรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม) 
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ตำรำงท่ี 5 ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

ที ่ รูปแบบ/พฤติกรรมควำมเสี่ยงกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
 
1 

ตัวอย่าง 
การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับ
ผลประโยชน ์

 
ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องมีผู้รับจ้างมาเทียบ
ไม่น้อยกว่า 2 ราย 

2 เดินทางไม่ตรงกับใบขอใช้รถ หรือการเดินทาง
ออกนอกเส้นทาง 

เจ้าหน้าที่ควบุคมการใช้รถยนต์ราชการจะต้อง
ตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์ราชการ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง หากพบความผิดปกติ
ให้แจ้งหน่วยงานผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
ทราบ และให้ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
ชี้แจงเหตุผล 

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 4 ตามล าดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจ าท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
 เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว 
สีเหลือง และสีแดง 
 สถำนะสีเขียว หมายถึง ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 สถำนะสีเหลือง หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม ที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่า 3 
 สถำนะสีแดง หมายถึง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ิมข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรงมากกว่า 3 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจาก ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง มาจ าแนกออกตามสถานะ 3 สถานะ เพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้ (ในขั้นตอนที่ 7 นี้ 
สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการเพิ่มเติม) 
 สถานะสีแดง (Red) หมายถึง เกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 สถานะสีเหลือง (Yellow) หมายถึง เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 สถานะสีเขียว (Green) หมายถึง ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ 8 กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 สถานะสีเขียว (Green) หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถานะสีเหลือง (Yellow) หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 สถานะสีแดง (Red) หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ขั้นตอนที่ 9 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 เป็นการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  
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ตัวอย่ำงรูปแบบควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
1. ตัวอย่ำง รูปแบบควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 

 เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ คอนโด บ้านจัดสรร/ โรงงาน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบ

มาตรฐานอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมี ผังประกอบ จึงต้องว่าจ้าง
ผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย) 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับ
ใบรับรองอนุญาตหรือที่ยื่นแข้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลาง เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ 
 การด าเนินการยื่นค าขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับ

สินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจาณาอนุมัติ อนุญาต 
 การตรวจรับพัสดุของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 
 การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์ 
 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับการขอ 
 เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบท าให้การรายงานการรับเงินประจ าวันน้อยกว่าที่

รับไว้จริง/รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่น าเงินสด เช็ค น าฝากธนาคารในวันนั้น แต่น าฝากใน
ภายหลัง และอาจน าเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 

 รับสินบนจากผู้ประกอบการเพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน 

2. ตัวอย่ำง รูปแบบควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
 การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก 
 การบิดผันข้อเท็จจริงในส านวนการสอบสวนคดีอาญา 
 การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ 
 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายต าแหน่ง การประเมินความดี

ความชอบ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการวินัย เป็นต้น 
 การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพ่ือสอบบรรจุข้าราชการ/ การเรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) 

เพ่ือแลกกับการเข้าเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
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3. ตัวอย่ำง รูปแบบควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

 ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการ น าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง 
หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการ 

 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย 
 การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 3 ราย ขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 
 ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการก าหนด

ขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกิดความจ าเป็น (Over Designs) เพ่ือให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 คณะกรรมการก ากับการจ้างที่ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวด
งานหลายครั้ง เกิดความจริง เพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าเบื้ยประชุม หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่
ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 

 คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจ าเป็นเพ่ื อ
ประโยชน์ในการเบิกค่าเบื้ยประชุม 

 การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจ าเป็น ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

 มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 
 การก าหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ 
 ผู้รับจ้างของอนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้น าวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้ 
 มีการล็อกสเปควัสดุที่ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน 
 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
 คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่

ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปท าการตรวจรับงานก่อสร้าง 
 มีการให้สินบน/ ของขวัญ/ สินน้ าใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับ

คู่สัญญา 
 มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือก าหนดคุณลักษณะ (TOR) 

ซึ่งไม่มีการก าหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการน าร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด การแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนด TOR เป็นเพียงการด าเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับ
เอกชน 

 การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 

แบบฟอร์มกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต



แบบฟอร์ม FRAs 1 : กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

หน่วยงำน............................................................................................................................... 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ประเภทควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

สถำนะควำมเสี่ยง เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง 

Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 
ระดับควำมจ ำเปน็
ของกำรเฝ้ำระวัง 

3  2  1 

ระดับควำมรุนแรง
ของผลกระทบ 

3  2  1 

ค่ำควำมเสี่ยงรวม 
(ควำมจ ำเป็น X ควำมรุนแรง) 

           

 
       

   

 
       

   

 
       

   

 
       

   

 
       

   

หมำยเหตุ 1. ให้เลือกกาเครื่องหมาย  ในช่อง ประเภทความเสี่ยงการทุจริต และ ช่อง สถานะความเสี่ยง         
 2. ให้ระบุตัวเลขในช่อง ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และ ช่อง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ว่าอยู่ในระดับ 3 หรือ ระดับ 2 หรือ ระดับ 1 
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ลงช่ือ………………………………………………………ผู้รายงาน 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 

ลงช่ือ………………………………………………………ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 



 

 
 

แบบฟอร์ม FRAs 2 : แผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

หน่วยงำน............................................................................................................................... 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
คุณภำพกำร

จัดกำร 

ค่ำประเมินกำร
ควบคุมควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

มำตรกำร/ แนวทำง/ กิจกรรม 
ป้องกันกำรทุจริต 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
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ลงช่ือ………………………………………………………ผู้รายงาน 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 

ลงช่ือ………………………………………………………ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 



 

 
 

 

แบบฟอร์ม FRAs 3 : กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

หน่วยงำน............................................................................................................................... 

ที่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจรติ 
มำตรกำร/กิจกรรม 
ป้องกันกำรทุจริต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คุณภำพกำร

จัดกำร 
(ประเมินใหม ่

ค่ำประเมินกำรควบคุม
ควำมเสี่ยงกำรทุจรติ 

(ประเมินใหม่) 
ควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หมำยเหต ุ
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ลงช่ือ………………………………………………………ผู้รายงาน 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 

ลงช่ือ………………………………………………………ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
       (............................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 
 


