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วิทยากร

ชื่อ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์  (ตราช)ู
การศึกษา ปริญญาโท สาขานโยบายและการวางแผน จากมหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วุฒิบัตร มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ ณ เมืองโลลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ได้รับทุนจากกรมการพัฒนาชุมชนตามโครงการ Leadership Exchange Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Corruption Risk & Control 
Technical Update (CRC)

ประสบการณ์ในการท างาน
1. ส่วนท้องถิ่น   

1.1 เคยด ารงต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 แห่ง ได้แก่
1.2 เคยด ารงต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล

2. ส่วนภูมิภาค   ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ( ปลัดอ าเภอ )  อ าเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย
3. ส่วนกลาง ด ารงต าแหน่ง 

1. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

2. นักวิชาการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
3. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ( อ านวยการสูง) ส านักงาน ป.ป.ท.

ปัจจุบัน ข้าราชการบ านาญ /พนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน ป.ป.ท.

อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการ
ปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชิอบและเสริมสร้างธรรมาภบิาล วุฒิสภา

อนุกรรมการด าเนินการภายในศูนย์อ านวยการต่อต้านการทจุริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
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บ้านไม่มร้ัีว

ท าไม...
ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
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ท าไม...
ต้องท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นข้อมูลผลักดันให้หน่วยงานเกิดการ เปลี่ยนแปลง
ในการปฏิบัติงาน

เพ่ิมประสิทธิภาพ สร้าง
ภูมิคุ้มกันของหน่วยงาน

เสริมสร้างภาพลักษณ์ 
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

11



ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต 

(The Fraud Triangle) 
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ความเส่ียง

ความหมายที่เกี่ยวข้อง

เหตุการณ์ + โอกาส (ที่มีโอกาส/คาดว่าจะเกิด)

โอกาส + ผลดี หรือ ผลลบ

ความเบี่ยงเบนจากค่ามาตรฐานกลาง

โอกาสที่เกิดผลดี + STRATEGY

โอกาสที่เกิดความเสียหาย + Risk of loss Control
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ความเสี่ยง ปัญหา

ปัญหา ไม่มี  ไม่เคย (ระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค 
ไม่ทันสมัย หรือไม่มีกฎหมายรองรับ/ 
ระบบ IT ไม่ทันสมัย/เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ) อัตราก าลัง งบประมาณไม่เพียงพอ 
ในปัจจุบัน NOW ปัญหาอนาคต =  ความเสี่ยง

วิกฤติ สิ่งที่คาดไม่ถึง UNPLAN เกิดแล้วต้องแก้ไข ฟื้นฟู

ความเสี่ยง เหตุการณ์ - ที่มีโอกาสเกิด 

ต้องท าการ Control + = โอกาสในการ
พัฒนากลยุทธ์ 
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การคอร์รัปชัน

หมายถึง เป็นพฤติกรรมที่บุคคลมุ่งแสวงหา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม ให้แก่ตัวเองหรือพวกพ้องโดย
อาศัยต าแหน่ง กฎหมาย อ านาจเป็นเครื่องมือ ไม่ว่าการ
กระท าดังกล่าวจะผิดกฎหมายหรืออาจไม่ผิดกฎหมาย 
ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะน ามาซึ่งผลประโยชน์หรือ
มิได้รับสิ่ งตอบแทนแต่ถ้าหากการกระท าดังกล่าว      
เป็นการกระท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง     
มีการใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยโดยมีเจตนาที่จะเลือก
ปฏิบัติหรือเป็นแบบสองมาตรฐาน เป็นการกระท าที่ขัด
กับหลักคุณธรรม ขัดจริยธรรม ขัดกับผลประโยชน์     
ของส่วนรวม หรือขัดกับหลักการแห่งการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ถือเป็นการคอร์รัปชั่นทั้งสิ้น
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Good Governance
คือ เครื่องมือหรือระบบการจัดการชนิดหนึ่งที่มี

หลักการในการเพิ่มประสิทธิผล ลดความเสี่ยง        
ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยควบคุมการบริหาร
จั ด ก า ร ใ ห้ โ ป ร่ ง ใ ส  พ ร้ อ ม ทั้ ง ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด วิ นั ย               
ในกระบวนการตัดสินใจที่จะกระตุ้นให้ด าเนินงาน     
ให้ได้ตามเป้าประสงค์ขององค์กร และส่งเสริมให้คน   
ในองค์กรปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบ ด้วยการ
ใช้ทรัพยากรขององค์ กรอย่ า งมีประสิทธิภาพ         
โดยค านึ งถึ งผลประ โยชน์ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย                     
เป็นอย่างดี
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เริ่ม : “ ถือเป็นพนัธกิจส าคญัในการตอ่สูก้บัความยากจน มุ่งเนน้ความซ่ือสตัยสุ์จริตของการบริหารองคก์รในประเทศ 
ลดการคอรร์ปัชัน่ในเงินทุนสนบัสนุนโครงการตา่งๆของธนาคารโลก 

และช่วยยกระดบัธรรมาภิบาลใหป้ระเทศและควบคมุคอรร์ปัชัน่ ”
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1. การมีสิทธิมีเสียงของประชาชน และความรบัผิดรบัชอบผูบ้ริหาร
2. ความมัน่คงและปราศจากความรุนแรงทางการเมือง
3. ประสิทธิผลการด าเนินงานของรฐับาล
4. คณุภาพในการก ากบัดแูล
5. หลกันิติธรรม
6. การควบคมุคอรร์ปัชัน่

The Worldwide Governance Indicators (WGI) 2008

World Bank

กรอบแนวคิด



ความแตกต่างในแนวคิด

• วัฒนธรรมส าคัญของเอเชียที่ ให้
ความส าคัญกับ  “คน มากกว่ า 
ระบบ” ทุ่มเทกับการสรรหาคนดีๆ 
มาเป็นผู้บริหาร เพราะเชื่อว่าถ้าได้
คนดีมาบริหารแล้วทุกอย่างก็จะดี
ตามมา ไม่ว่าระบบจะดีอย่างไรก็ตาม 
หากได้คนไม่ดีมาบริหารก็ย่อมจะหา
ช่องท าเร่ืองไม่ดีได้เสมอ

• กลุ่มประเทศตะวันตก มีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคน      
มีโอกาสเห็นแก่ตัว มีโอกาสจะท าสิ่งไม่ดีด้วยสิ่งล่อใจต่าง ๆ
ดังนั้นในการป้องกัน ก็คือ การน าสปอตไลท์มาฉายให้เห็น
การท างาน ของผู้บริหารอย่างชัดเจน จึงก าหนดต้อง 
“โปร่งใสและตรวจสอบได้” ด้วยการเปิดเผยข้อมูล ท าให้
เป็นการยากที่ผู้บริหารจะกล้าตัดสินใจท าในสิ่งที่ไม่ดี เพราะ
ธรรมชาติคนโดยทั่วไปจะระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษเมื่อ
ตระหนักว่าก าลังถูกจับตามอง” ซึ่งก็สอดคล้องกับพื้นฐาน
ความเชื่อในทางตะวันตกที่ว่า“เป็นการยากที่จะท าเรื่องเห็น
แก่ตัวต่อหน้าสาธารณชน”

ตะวนัออก ตะวนัตก
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จริยธรรม (Ethics) 

คือ คุณสมบัติที่ประพฤติได้จะเกิดความงดงามหรือความสง่างามในสายตาผู้อื่น 

เป็นความงดงามทางจิตใจ วาจา และพฤติกรรม น า ไปสู่ ความร่วมมือ               
การช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้อื่นได้โดยง่าย และด้วยความเต็มใจ ซึ่งสังคมยอมรับ  
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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จรรยาบรรณ 

(Code of Conduct) 

คือ กรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของการประกอบ

อาชีพ หรือรูปแบบในการด ารงตนของคนในกลุ่ม สังคม หมู่คณะหรือ
องค์กรที่แสดงออก ในแนวทางที่ถูกต้องที่สังคมยอมรับ หรือ การด ารงตน  
ที่จะส่งผลต่อชื่อเสียง เกียรติยศ และความมีคุณธรรมของแต่ละบุคคล    
ของสังคมนั้นๆ ที่สามารถจะมองเห็นเป็นรูปธรรมได้โดยก าหนดเป็น      
ลายลักษณ์อักษรที่สามารถอ้างอิงเป็นมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กร
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Conflict of Interest

คือ เครื่องมือหรือระบบการจัดการชนิดหนึ่งที่มีหลักการในการเพิ่มประสิทธิผล 

ลดความเสี่ยง ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยควบคุม การบริหารจัดการ      
ให้โปร่งใส พร้อมทั้งก่อให้ เกิดวินัยในกระบวนการตัดสินใจที่จะกระตุ้น            
ให้ด าเนินงานให้ได้ตามเป้าประสงค์ขององค์กรและส่งเสริมให้คนในองค์กร
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบด้วยการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี
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ความเสี่ยงทุจริต 3 ด้าน

1.การอนุมัติ อนุญาต 

2. การใช้ต าแหน่งหน้าท่ี

3. การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหาร 
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
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COMPARISON 
TEMPLATE

ลดช่องว่างไม่ให้มีการใช้ดุลยพินิจ/ 
มีให้น้อยที่สุดใช้ระบบ Check list

. 

1 อาจมีการทุจริตโดยเรียกรับเงินใต้โต๊ะ
ได้ หากผู้รับบริการยังคงต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่คู่มือ
ส าหรับประชาชนก าหนดไว้ 

1

มีกรอบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เอกสาร ระยะเวลาเสร็จ ค่าใช้จ่าย

. 

2 ไม่ท าตามกรอบการปฏิบัติงาน
ที่ก าหนดไว้

2

มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

3 3

ข้อดี ข้อ
เส

ีย

พรบ.การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ ฯ

คู่มือส าหรับประชาชนใน
กระบวนงานเดียวกันแต่มีขั้นตอน 
ระยะเวลาที่แตกต่างกันและ
ประชาชนเข้าถึงได้ยาก 
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รูปแบบ
ของสินบน

เงินสด เงินทอน สินน้ าใจ
ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง
ค่าอ านวยความสะดวก เงินบริจาค/การกุศล
การใช้ตัวแทน /คนกลาง/การให้สปอนเซอร์
รูปแบบอื่นๆ 

ท าไมจึงจ่ายสินบน ?
ถ้าไม่จ่ายอาจถูกเตะถ่วง กลัวช้า
รักษาสัมพันธภาพ
วัฒนธรรมที่ใคร ๆ ก็รู้ว่าต้องจ่าย
จ่ายง่ายกว่า ถูกให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารแบบ
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Gifts VS Bribe

25

ต้องอธิบายให้ได้ 

• ใครให้ ถ้าไม่ใช่เรามีต าแหน่งหน้าที่นี้เค้าจะให้เราหรือไม่
• ให้อะไร ของขวัญ สินน้ าใจ หรือการเลี้ยงรับรอง หรูหราหรือแพงเกินไปหรือไม่ 
• ให้เมื่อไหร่ ช่วงเวลาหรือความบ่อยครั้งในการให้หรือเลี้ยงรับรอง เช่น ช่วง

ใกล้การขออนุมัติ อนุญาต ต่อใบอนุญาต ประมูลโครงการของรัฐ 
• ท าไมต้องรับ รับแล้วจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดุลยพินิจ หรือเอื้อประโยชน์
ภายหลังหรือไม่



กระบวนงาน/โครงการที่ควรท าการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต เป็นล าดับแรก

• ที่เคยมีประวัติการทุจริต บางเรื่องอาจไม่มี    
การร้อง เพราะสมยอมกัน

• ที่ขาดหลักเกณฑ์  ที่เป็นบรรทัดฐาน สามารถ
ยกเว้นได้เป็นรายกรณี

• มีการยกเว้นระเบียบฯให้สามารถด าเนินการ    
ได้ กรณีมีเหตุผล ความจ าเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน 
ไม่มีมาตรฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง

• ที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งรีบ ภาวะฉุกเฉิน

• ที่หากเกิดจะอยู่ในความสนใจของโลกโซเซียล
มีเดียทันที

• ที่ไม่มี Work Flow ที่ก ากับชัดเจน  

• ที่ต้องมีระยะเวลาในการพิจารณานาน มีขั้นตอนสลับ   
ซับช้อน แต่ผู้ขอรับบริการมีความต้องการที่รวดเร็ว

• ที่ผู้ขอรับบริการเชื่อว่าเป็นประเพณีท่ีต้องจ่าย ค่าอ านวย
ความสะดวก สินน้ าใจ

• ทีท่ าในพื้นที่ หรือ จุดต าแหน่งไม่มีคนรู้เห็น หรือรู้น้อย

• ที่ต้องใช้ดุลยพินิจ เช่น ในการตีความ ใช้เอกสารหลักฐาน
ประกอบน้อย การสุ่มตรวจ/ จับ  

• ยังไม่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ

• ที่ต้องใช้ ความรู้วิชาชีพเฉพาะเฉพาะด้าน ยากต่อคนนอก
จะเข้าใจ 

26



แนวทางการประเมินความเส่ียงการทุจริต

ใช้เกณฑ์ส าเร็จรูป
ก าหนดเกณฑ์
โดยผู้ประเมิน

01 02การประเมินความเสี่ยงการทุจริต     
จะน าเสนอแนวทางในการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 2 แบบด้วยกัน 
ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถเลือกใช้วิธีใด
ก็ได้หรือหน่วยงานสามารถใช้วิธีการ
ปร ะ เ มิ น ค ว าม เ สี่ ย ง ก า ร ทุ จ ริ ต
นอกเหนือจากนี้ก็ได้เช่นกัน 
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Enterprise Risk Management — Integrated Framework



29

Enterprise Risk Management — Integrated Framework

• COSO 2017 Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and 
Performance”

• ชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการท างานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ 
และการด าเนินงานขององค์กร



01

ผลกระทบ (Impact)

การวัดความรุนแรงของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น สามารถ
แบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน หรือ
ไม่ใช่ด้านการเงิน

โอกาสเกิด (Likelihood)

พิจารณาความเป็นไปได้ที่ จะ เกิ ด
เหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง 
อาจอยู่ในรูปของความถี่ หรือความ
น่าจะเป็น ที่จะเกิดเหตุการณ์น้ัน ๆ ก็ได้

RISK

เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
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01

ตัวอย่าง เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด (Likelihood)
5 โอกาสเกิดการกระท าทจุริตมากกว่า 20 คร้ังต่อปี

4 โอกาสเกิดการกระท าทจุริตไมเ่กิน 20 คร้ังต่อปี

3 โอกาสเกิดการกระท าทจุริตไมเ่กิน 10 คร้ังต่อปี

2 โอกาสเกิดการกระท าทจุริตไมเ่กิน 5 คร้ังต่อปี

1 โอกาสเกิดการกระท าทจุริต 1 คร้ังต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
5 ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบในเร่ืองของความโปร่งใสหน่วย

ตรวจสอบเข้าท าการตรวจสอบ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4 ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน สื่อลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมเร่ิม

ให้ความสนใจ
3 สื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลกรณีการทุจริตของ

หน่วยงาน
2 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

1 แทบไม่มี
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01

ตัวอย่าง เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score

โอกาสเกิด
ผลกระทบ

1 2 3 4 5

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก

3 ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก

2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก

1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง
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01 ที่
ขั้นตอนการปฎิบติงาน/

โครงการ
ประเด็นความเสี่ยง

Risk Score (L x I)

Likelihood Impact
Risk 

Score

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงานหรือโครงการ…………….                 
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01

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบันของหนว่ยงาน

ขั้นตอน
ประเด็นความเส่ียง

การทุจริต
ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

การทุจริตในปัจจุบัน

34

ประสิทธิภาพมาตรการการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่
หน่วยงานหรือผู้เสนอโครงการมีในปัจจุบัน

และด ำเนนิไปได้อย่ำงเหมาะสมซ่ึงชว่ยใหเ้กิดควำมมัน่ใจได้ใน

ระดับที่สมเหตุสมผลว่ำจะสำมำรถลดควำมเส่ียงกำรทุจริตได้

ประสิทธิภาพถึงแมว้ำ่จะไมท่ ำให้เกิดผลเสียหำยจำกควำมเส่ียงอยำ่งมี

นัยส ำคัญแต่ก็ควรมีกำรปรับปรุงเพื่อให้มัน่ใจว่ำจะสำมำรถลดควำมเส่ียงกำรทุจริตได้

ที่ยอมรับได้เนื่องจำกมีควำมหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล

กำรควบคุมไม่ท ำให้มั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะสำมำรถลดควำมเส่ียงกำรทุจริตได้



01

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงาน…………….                 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะความเสี่ยงการทุจริต

ที่
ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน

ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจรติ
สถำนะควำมเสี่ยง

เขียว เหลือง ส้ม แดง

02

1 2

ตารางท่ี 1 การระบุความเสี่ยงการทุจริต  ให้ระบุขั้นตอนการด าเนินโครงการทั้งหมด 

และท าการประเมินว่า ขั้นตอนในการด าเนินโครงการแต่ละขั้นตอนอาจจะมีโอกาส

เกิดการทุจริตในการด าเนินโครงการ กรอกรายละเอียดในช่องประเด็นความเสี่ยง    

การทุจริต

ตารางที่ 2 น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาประเมินเพื่อแยก

สถานะความเสี่ยงการทุจริตว่าขั้นตอนการด าเนิน

โครงการที่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริตอยู่ในสถานะ

ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด โดยไม่ต้องค านึงว่า

หน่วยงานมีมาตรการ มีกฎหมาย ป้องกันการทุจริต

อยูแ่ล้ว

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง     

สีแดง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก

36

ชื่อกระบวนงำนหรือชื่อโครงกำร....................

ระบุรูปแบบพฤติการณ์ที่น าไปสู่ความเสี่ยงการทุจริต 
ในแต่ละ Process ของกระบวนงานที่ท าการประเมิน



ขั้นตอนที่ 3 การหาค่าความเสีย่งรวม

02

3

ตารางที่ 3 น าข้อมูลขั้นตอนการด าเนินโครงการ และประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีเหลือง ส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหา

ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่มีค่าคะแนน 1-3) หมายถึงในขั้นตอนการด าเนินโครงการ

นั้นๆ มีความจ าเป็นต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตอยู่ระดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 และถ้าหากเกิดการทุจริตในขั้นตอนการด าเนินโครงการดังกล่าวนั้น จะ

ส่งผลกระทบในระดับความรุนแรงที่ค่าคะแนน 1 หรือ2 หรือ 3 โดยมีแนวทางการให้ค่าคะแนนดังนี้ คงต้องใช้ดุลยพินิจประกอบการประเมินระดับความ

จ าเป็นของ   การเฝ้าระวัง ประเมินจากขั้นตอนของการด าเนินงานว่าขั้นตอนนั้นๆ หากมีความเสี่ยงสูง ค่าคะแนนควรเป็น 3 หรือ 2 และระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ ถ้าผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรืองบประมาณ หรือภาพลักษณ์องค์กร หรือ อาจถึงขั้นการถูกตรวจสอบจากหน่วยงาน

ภายนอก เป็นต้น ค่าคะแนนควรเป็น 3 หรือ 2 

37

ที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

/โอกาส/ความเสี่ยงรปูแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจ าเป็น

ของการเฝ้าระวัง

3        2       1

ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ

3        2       1

ค่าความเสี่ยงรวม

จ าเป็น X รุนแรง



ตารางที่ 4 ตารางแสดงการ
ประเมินการควบคมุ

ความเสี่ยง

ประสิทธิภาพการควบคุม

ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการ

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ในปัจจุบัน

ดี ๓

พอใช้ ๕ หรือ ๖

อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙

02

ขั้นตอนที่ 4
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบันของหนว่ยงาน

4
ระดับ ค าอธิบาย : ประสิทธิภาพมาตรการการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่

หน่วยงานหรือผู้เสนอโครงการมีในปัจจุบัน

ดี
กำรควบคุมมีควำมเขม้แข็งและด ำเนนิไปได้อย่ำงเหมาะสมซ่ึงชว่ยใหเ้กิดควำมมัน่ใจได้ใน

ระดับที่สมเหตุสมผลว่ำจะสำมำรถลดควำมเส่ียงกำรทุจริตได้

พอใช้
กำรควบคุมยังขำดประสิทธิภาพถึงแมว้ำ่จะไมท่ ำให้เกิดผลเสียหำยจำกควำมเส่ียงอยำ่งมี

นัยส ำคัญแต่ก็ควรมีกำรปรับปรุงเพื่อให้มัน่ใจว่ำจะสำมำรถลดควำมเส่ียงกำรทุจริตได้

อ่อน
กำรควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจำกมีควำมหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล

กำรควบคุมไม่ท ำให้มั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะสำมำรถลดควำมเส่ียงกำรทุจริตได้
37



ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

02
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

5

ตำรำงที่ 5 ให้น าขั้นตอนการด าเนินโครงการ และประเด็นความ

เสี่ยงการทุจริตที่มีค่าความเสี่ยงจากตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่อง สี

เหลือง และสีแดง มาหามาตรการ หรือวิธีการ ควบคุมความเสี่ยง

การทุจริตที่อาจะเกิดขึ้น เพื่อป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต 

ก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น

39



ตัวอย่าง
กรณีที่ผู้ประเมินยังเข้าใจคลาดเคลื่อน
ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

40



กระบวนการ เหตุการณค์วามเสี่ยง มาตรการ/ กจิกรรม/ แนวทาง

การเงินและบญัชี บคุลากรในสงักดัทัง้สว่นกลางและสว่น
ภมูิภาค ยงัปฏิบตัิไมถ่กูตอ้งตามระเบียบ
และกฎหมายการเบิกจ่ายเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

ศกึษาระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัระเบียบในการเบิก
จ่ายเงินเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงันี ้

1. คูม่ือการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ
2. คูม่ือการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม
3. คูม่ือการเบิกคา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ
4. คูม่ือการเบิกคา่รกัษาพยาบาล
5. คูม่ือการเบิกคา่ทางดว่นพิเศษ
6. คูม่ือการเบิกคา่เช่าบา้นขา้ราชการ
7. คูม่ือการเบิกจ่ายคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการ
8. คูม่ือการเบิกจ่ายคา่เบีย้ประชมุกรรมการ
9. คูม่ือการเบิกคา่ใชจ้่ายในการเดินทางกลบัภมูิล  าเนา

การบรหิารจดัการ
การใชด้ลุยพินิจ ใน
การจดัซือ้จดัจา้งโดย
วิธีพิเศษ

บคุลากรในสงักดัทัง้สว่นกลางและสว่น
ภมูิภาค ยงัปฏิบตัิไมถ่กูตอ้งตามระเบียบ
และกฎหมายการเบิกจ่ายเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

1. สรา้งการรบัรูร้ะเบียบการจดัซือ้จดัจา้งใหแ้ก่บคุลากร มีการเผยแพรก่ฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ั่วถึง
ทัง้องคก์ร โดยกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่

พระราชบญัญตัิการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560
ระเบียบ/กฎกระทรวงที่เก่ียวขอ้งในเรือ่งการจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงานของรฐั

2. มีกระบวนการตรวจสอบวิธีการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดโุดยสว่นงานจดัซือ้และพสัดุ
3. มีช่องทางรอ้งเรยีนและก าหนดผูร้บัผิดชอบการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน รวมถึงมีแนวทางจดัการขอ้
รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบในเว็บไซต์
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กระบวนการ เหตุการณค์วามเสี่ยง มาตรการ/ กจิกรรม/ แนวทาง

การขอมีหนังสือ
รับรองความรู้
ความสามารถ

การใชค้วามสนิทสนม ความสมัพนัธส์ว่นตวักบัเจา้หนา้ที่ใน
การตรวจเอกสารใหต้รวจผา่นโดยที่เอกสารไมค่รบตามที่
ก าหนด หรอืเอกสารท่ีน ามายื่นเป็นเอกสารปลอม

1. มีการปรบัปรุงคูม่ือการปฏิบตัิงานการด าเนินการรบัรองความรู ้
ความสามารถ ใหเ้ป็นปัจจบุนัเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่น าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานได้
อยา่งถกูตอ้ง

2. จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อใหค้วามรูแ้ละชีแ้จงคูม่ือการปฏิบตัิงานการ
ด าเนินการรบัรองความรูค้วามสามารถ ใหก้บัขา้ราชการ เจา้หนา้ที่

การด าเนินการ
อนุญาต............

เจา้หนา้ที่ที่รบัผิดชอบมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ด หรอืไดร้บั
ผลประโยชนจ์ากสถานประกอบการอาจมีผลตอ่การใชด้ลุพินจิ
ของเจา้หนา้ที่ประเมิน เช่น กรณีเอกสารแสดงรายละเอียดไม่
ครบ ไมถ่กูตอ้ง เจา้หนา้ที่อาจ
ช่วยแกไ้ข หรอืจดัท าเอกสารเพิ่มเติมใหค้รบถว้น 
๑.๒) หวัหนา้งานมีความ สมัพนัธใ์กลชิ้ด หรอืไดร้บั
ผลประโยชนจ์ากสถาน

เสรมิสรา้งจรยิธรรม คณุธรรมและวฒันธรรมความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ใหก้บัเจา้หนา้ที่

การจดัซือ้จดัจา้ง
และการบรหิารพสัดุ

1. คณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุมไ่ดต้รวจสอบพสัดจุรงิ หรอื
ตรวจรบัไมค่รบถว้นตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพือ่
เอือ้ประโยชนต์อ่ผูร้บัจา้งหรอืประวิงเวลาเพื่อเรียกรบั
ผลประโยชน์
2. คณะกรรมการตรวจรบัพสัดขุาดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
การจดัซือ้จดัจา้ง และงานพสัดนุัน้ ๆ

1) ปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 อยา่งเครง่ครดั
2) แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดทุี่มีความรูใ้นเรือ่ง
การจดัซือ้จดัจา้งและงานพสัดทุี่ตรวจรบั
3) ก ากบัใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดตุรวจ
ความถกูตอ้งและครบถว้นตามขอ้ตกลง
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การจดัชือ้
จดัจา้ง

1. ควำมเสี่ยงเรื่องต้นทุนกำรด ำเนินงำนสูงขึ้นจำกควำม  ผัน
ผวนของรำคำหรือกำรขำดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจำกผู้รับจ้ำง
จะต้องเสนอรำคำล่วงหน้ำก่อนเริ่มด ำเนินงำน
2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ
3. กำรตรวจกำรจ้ำง กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจรับงำนไม่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญท ำให้งำนขำดคุณภำพ

1. ในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงควรมีกำรวำงแผน กำรจัดหำวัสดุ 
อีกท้ังควรท ำข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำงเพ่ือก ำหนดวันส่งงำนของแต่ละเดือน  
ให้ชัดเจน รวมถึงช่วงเวลำแต่ละขั้นตอน เพ่ือน ำมำวำงแผนกำรใช้
จ่ำยเงินตำมสัญญำให้สอดคล้องกับกำรเบิกเงิน และผู้ว่ำจ้ำงควรมีกำร
ก ำหนดแบบมำตรฐำนไว้ใช้ในหน่วยงำน และให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
2.ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้บุคลำกรปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด
3. กรรมกำรตรวจงำนจ้ำงต้องเป็นผู้มีควำมรู้ และต้องด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำมแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560

กระบวนการ เหตุการณค์วามเสี่ยง มาตรการ/ กจิกรรม/ แนวทาง



ตัวอย่าง
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตการจัดชื้อจัดจ้าง

บริษัทที่จะได้เป็นคู่สัญญาทราบข้อมูล TOR ก่อนเป็นผู้ยกร่างTOR
ให้ จนท. ส่งร่าง TOR ให้ก่อนคนรู้ก่อนเท่านั้น จึงจะเตรียมข้อเสนอ
ทันการยื่น

การจ้างที่ปรึกษาโครงการ ไม่ใช่ผู้ท าโครงการที่แท้จริง ( นอมินี) 
เชิญชวนเฉพาะพรรคพวก ตนเอง 

รับประโยชน์จากผู้มาติดต่อเสนอราคา หรือการสร้างตัวแทนชื้อ
ขาย จ าหน่ายวัสดุ

ก าหนดรายละเอียด TOR หรือคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อ
หนึ่ง เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถท างาน ได้น้อยราย เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ  รายใดรายหนึ่ง

วางแผนและจัดท าโครงการเพ่ือให้เกิดการจัดชื้อจัดจ้าง เพ่ือเอื้อ
ประโยชน์ให้กับพรรคพวก

การจัดชื้ออุปกรณ์ที่ไม่มีราคากลาง หรือเพ่ิมสเป็ค หรือใช้เรียกชื่อ
อุปกรณ์ให้แตกต่างกัน  

แบ่งซื้อแบ่งจ้าง

คู่เทียบปลอม
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตการตรวจรับ 

5. งานยัง      
ไม่เสร็จ

สมบูรณ์แต่รับ
ไว้ก่อน

1. ไม่ตรง
ตามรูปแบบ

รายการ

2. ไม่ใช่
วิชาชีพ

(อ้างไม่ได้)

3. ปริมาณ
ของจ านวน

มาก           
ไม่สามารถ
ตรวจนับได้
อ้างไม่ได้

4. ไม่มีของ
ครบ ปริมาณ 

คุณภาพ

6. เช่ือตาม
เอกสาร     

การจัดส่งของ
ผู้รับจ้าง

7. ไม่ได้ก ากบั 
ระหว่าง

ด าเนินการ ไม่
สามารถ

ตรวจสอบได้ 

8. ไม่มีความรู้ 
หน้าที่ใน  
การเป็น
กรรมการ
ตรวจรับ
อ้างไม่ได้
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตของผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเงิน บัญชี

1. ไม่มีการตรวจนับ
เงินสดคงเหลือ

ประจ าวัน

2. ไม่มีการประทับตรา 
"จ่ายเงินแล้ว" ใน
เอกสารเบิกจ่ายถอนเงิน

3. ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่ลง

ลายมือชื่อก ากับหลัง
ใบเสร็จรับเงิน

4. ปลอมลายมือชื่อ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้บังคับบัญชา   

เพื่อถอนเงิน

5. ปลอมแปลงบิลเงินสด
จากร้านค้า หรือมีการ
แก้ไขใบเสร็จรับเงิน

6. บันทึกบัญชีรับเงิน
ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน

7. น าเอกสารมาจ่ายซ้ า 
โดยแบ่งผลประโยชน์กับ

ผู้รับเงิน

8.เจ้าหน้าที่รับจ่ายเงิน 
และลงบันทึกบัญชีเป็น

คนเดียวกัน
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตการจัดชื้อจัดจ้าง

งบประมาณ

จัดท าโครงการ/อนุมัติ

ด าเนินการตามที่ได้อนุมัติ

เบิกจ่ายงบประมาณ

เพิ่มเนื้องานโดยไม่จ าเป็น

โครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ(แฝงกิจกรรมอื่น)

เป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หาคนเซ็นช่ือเพิ่ม 
เซ็นปลอม

 OverBill
ใบเสร็จปลอม
รับเงินทอนจากโรงแรม

= Overdesign
ก าหนดเกินจรงิ

= เบิกเท็จ
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตการจัดชื้อจัดจ้าง

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

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

การตรวจแบบเอื้อ
ประโยชน์/ตรวจแบบเป็นพิธี
สุ่มตรวจเฉพาะทีถู่ก 
ผิดมองไม่เห็น ฯลฯ

เขียนรายงานไม่ตรง
กับข้อเท็จจริง
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตการเบิกค่าเช่าบา้น

ท านิติกรรมอ าพราง

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรับรอง
การตรวจสอบไม่เหมาะสมไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงตามสภาพบ้านและคา่เช่า

เบิกค่าเช่าตามสิทธิที่เกิด แต่ไม่เหมาะสมกับ
ราคาเช่าสภาพบ้านหรือสภาพพื้นที่ใกล้เคียง

เช่าแล้วไม่อยู่จริง โดยชื้อใบเสร็จแล้วให้ค่า
ใบเสร็จ และเสียภาษีให้เจ้าของบ้านหรือให้
คนอื่นเช่าต่อ
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต
เงินสินบนและรางวัลน าจับ

การสร้างสายสืบปลอมจะท าให้รัฐได้รับส่วนแบ่ง
ค่าปรับน้อยกว่าที่ควร จากที่ควรจะได้ร้อยละ 70
เหลือเพียงร้อยละ 45 ของค่าปรับ 
เพราะร้อยละ 25 สูญไปในกระบวนการทจุริต

.  

**ในกรณีหลัง สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ทุจริต 
โดยการสร้างสายสืบปลอม ซึ่งอาจท าให้เจ้าหน้าที่
ได้รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 25%+30%=55% 
(เนื่องจากเบาะแสมีเพียงลายพิมพ์นิ้วมือเท่านั้น 
ส่วนรายช่ือผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ)

สายสืบปลอม เพิ่มรางวัลน าจับ

Your Text Here

• Youกฎหมายบางหน่วยงานก าหนดให้มีการจ่ายเงินสินบนและรางวัลน าจับ
กรณีที่มีการจับกุมการหนีศุลกากรหรือส าแดงเท็จ มี 2 กรณี คือ 
 ถ้าไม่มีผู้แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าท่ีได้รับรางวัลน าจับ 30% ของค่าปรับ
 ถ้ามีผู้แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าท่ีได้รับรางวัลน าจับ 25% ของค่าปรับ 

และผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินสินบน 30%ของค่าปรับ 
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต
เรียกรับแป๊ะเจี๊ยะเข้าเรียน

A

B

C

โรงเรียนก าหนดเกณฑ์การศึกษาต่อช้ันม.4 ไว้สูง ท าให้มีนักเรียนม.3
ที่ต้องการเรียนต่อไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลอืก
. 

ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องสัดส่วนการรับนักเรียน ท าให้
โรงเรียนมี “เก้าอี”้เหลือ ส าหรับการเรียกรับ “แป๊ะเจี๊ยะ”

ให้ผู้ปกครองเสนอเงินบริจาค เพื่อแลกกับสิทธิ์ในการเข้า
เรียน โดยมีการแนะน าเงินบริจาคข้ันต่ า

D
ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อน าเงินบริจาคเข้ากระเป๋าของ
ผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริต

เงินแป๊ะเจี๊ยะ: ปัญหาการศึกษาไทย

• การจ่ายแป๊ะเจี๊ยะของผู้ปกครองเพื่อให้ลูกหลานได้เข้า
เ รียนในโรง เ รียนที่ มีการแข่ งขันสู ง  ก่อให้ เกิด
วัฒนธรรมการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ

• โรงเรียนก าหนดเกณฑ์การศึกษาต่อชั้น ม.4 ไว้สูง ท าให้
มี นักเ รียนม .3 จ านวนมากไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว 
โรงเรียนจึงมเีก้าอี้เหลือส าหรับการรับนักเรียนด้วย
วิธีพิเศษ ซึ่งเปิดช่องให้มีการเรียกแป๊ะเจี๊ยะ
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต
การขออนุญาตในการปลูกสร้างอาคาร 

 กรณีการก่อสร้างที่ไม่ถกูต้องตามแบบทีไ่ดข้ออนุญาตไว้ โดย
เจ้าหน้าที่อาจมีการปล่อยปละละเลยหรือไมไ่ดม้ีการเข้า
ตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างว่าเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
หรือเจ้าของโครงการได้มีการปฏิบัตงิานตามแบบของอาคารที่ได้
ยื่นขออนุญาตไว้ ซึ่งอาจเป็นช่องทางหรือการเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ สามารถกระท าการทจุริตโดยการละเว้น
การปฏิบัติหน้าทีซ่ึ่งกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏบิัติได

 เจ้าหน้าที่มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น                        
การเว้นระยะห่างระหว่างที่ดินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

 การต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารเก่าที่มีการกอ่สร้างก่อน พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับใช้ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากการต่อเติมอาคาร 
โดยอ้างว่ามีการต่อเติมก่อนที่กฎหมายบังคับใช้ ท าให้เจ้าของ
อาคารสามารถเพ่ิมพื้นที่อาคารเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดได ้

 จนท.เสนอให้ใช้ผู้รับเหมาที่เป็น พรรคพวก เครือข่ายของ
ตนเอง ซึ่งมีราคาสูงกว่าความเป็นจริง โดยมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับผู้รับเหมา

 เรียกรับสินบน ค่าอ านวยความสะดวก ในการพิจารณา
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร / คอนโด บ้านจัดสรร / โรงงาน อื่นๆ
 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง  
(ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐาน อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมี  ผังประกอบ จึงต้อง
ว่าจ้าง  ผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย)
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญาตหรือที่ยื่น
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การเก็บเร่ืองไว้ไม่แจ้งผู้ยื่น เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์หรือดึง
เร่ืองเพ่ือให้ผู้ขอรับบริการติดต่อทวงถาม อาจมีการเสียประโยชน์ 
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต
ในการใช้ต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ท าผิด ให้เป็นถูก
ท าถูก ให้เป็นผิด

บิดเบือน เจรจาเรียกรับ คร้ังแรก /รายเดือน

แยกของที่ผิดในกล่อง 1-4
ไปใส่ในกล่องที่ 5 เหลือผิดกล่องเดียว  
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตการปลอมรายชื่อ (ชื่อผี) 

น ารายชื่อผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ หรือ รับจ้างจริง 
มาใส่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการรับงาน เช่น  

1. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

2. รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

3. รายชื่อนักเรียนเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน รายชื่อจ้างท างาน 

รายชื่อพนักงานขับรถ ฯลฯ 

ตรวจเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วน 
ตรวจรับตามระเบียบถูกต้อง 

แต่รายชื่อปลอม
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตงานก่อสร้าง

กำรด ำเนินทุกโครงกำรต้องมีกำรก ำหนดมำตรฐำนก่อสร้ำงถนน (สเปก) ไว้อย่ำงละเอียดว่ำต้องใช้หิน ทรำย 
ปริมำณเท่ำใด หรือถนนบดอัดเท่ำไร และเมื่อถึงขัน้ตอนกำรตรวจสอบก็จะต้องเจำะดู ว่ำควำมหนำแน่นของถนนได้
มำตรฐำนหรือไม่แต่ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้เขำ้ไปตรวจสอบจริง  ปล่อยให้บริษัทผู้รับเหมำด ำเนินกำรเอง

ถนนคอนกรีตมำตรฐำนก ำหนดควำมหนำต้องไม่น้อยกว่ำ 17 ซม. แต่เมื่อเทปูนจริงอำจเหลือเพียง 13-15 ซม. 
ตรงนี้ถ้ำลดปริมำณควำมหนำของถนนไป 3-4 ซม. หรือลดขนำดเหล็ก ปริมำณทรำยไปนิดหน่อยก็เป็นเงินมหำศำล”
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ า ขุด........

 ดินหาย ปริมาณดินที่ขุด  น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

 ความกว้าง ความลึก ความลาดชันของขอบสระไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในสญัญา 

 การนใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ เก็บน้ าได้หรือไม่

 มีการดูดทรายมากกว่าตามที่ระบไุว้ในสัญญา

 ไม่มีของ หรือมีแต่ไม่ครบ ขุดไม่ครบจ านวน หรือไม่มีการด าเนินการใดๆ แต่น าหลักฐานของอีกแห่งหนึ่งมาประกอบการเบิกจ่าย

งบประมาณ

 เลือกพื้นที่ผิดเป้าหมาย ไม่ใช่พื้นที่ราบต่ า ขาดประสิทธิภาพเก็บกกัน้ า

การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย พบว่า การคัดเลือกพื้นที่กอ่สร้างไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ กล่าวคือ ไม่ใช่เป็นพื้นที่ราบต่ า ขาด

ประสิทธิภาพในการเก็บกกัน้ า พื้นที่เป็นดินทราย พื้นที่เกลือ ขึ้นเป็นดินเค็ม พื้นที่ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ ่คุณภาพน้ าไมเ่หมาะสมในการ

ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือขนาดพื้นที่ขุดสระน้ ามีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขของโครงการ

 รับเงินทอนไปแล้ว สร้างไม่ได้ เพราะส่งมอบพื้นที่ไม่ได ้มีการขยายสัญญา เปลี่ยนพื้นที่ 
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ

ตัวอย่าง
วิธีพิเศษ หรือวัสดุ ครุภัณฑ์ มีเจ้าเดียว       
ผูกขาด 
ส็อคสเปค
เงินทอนในรูปแบบต่างๆ 

การลงทุนที่มีความเสี่ยง หรือขาดการศึกษาวิเคราะห์ ความเป็นไปได้
ทุจริตเชิงนโยบายหรือเป็นระบบ /เอื้อประโยชน์ /มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(บริษัทลูก)
การเบิกจ่าย ค่า OT  ค่ารับรอง
ระบบอุปถัมภ์ พวกพ้อง
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การทุจริตในการจัดชื้อจัดจ้าง

59

จ านวนการกล่าวหาทุจริตจัดซือ้จัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 
จ าแนกตามขั้นตอนการด าเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2563 ที่มา : ระบบตรวจรับค ากล่าวหา (PESCA) ประมวลผลโดย : 
ส านักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

ลักษณะการกระท าการทุจริตในขั้นตอน จ านวนเรื่อง สัดส่วน

การจัดร่าง TOR 178 10.83

การก าหนดราคากลาง 75 4.56

การประกวดราคา 51 3.1

การยื่นอข้อเสนอราคา 97 5.9

การพิจารณาผล 196 11.93

การบริหารสัญญา /การตรวจรับ 349 21.24

การแบ่งชื้อแบ่งจ้าง 47 2.86

ไม่ด าเนินการตามกฎหมาย 184 11.29

การเบิกจ่าย 176 10.71

ไม่สามารถระบุได้ 477 29.03



ความเสี่ยง/สัญญาณเตือนว่าต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 
(ข้อมูลจากคู่มือพิชิตความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ UNDP)

ระยะก่อนประมูล
 บรรจุรำยกำรที่ไม่จ ำเป็นไว้ในแผนกำรจัดชื้อจัดจ้ำง
 ใช้วิธีกำรอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเปิดประกวดรำคำโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร
 กำรแก้ไขสัญญำบำงอย่ำงท ำให้ได้ประโยชน์จำกกำรแข่งขันหรือจำกกำรที่

ควรจัดชื้อสินค้ำแยก(เช่นกิจกรรมเพ่ิมเติมซึ่งไม่เข้ำลักษณะที่ควรเป็นส่วนต่อ
ของสัญญำที่มีอยู่)

 กำรแยกสัญญำ แบ่งรำยกำรจัดชื้อออกเป็นหน่วยย่อยทั้งที่ควรจัดชื้อร่วมกัน
 กำรเขียนคุณสมบัติเฉพำะเพ่ือเอ้ือประโยชน์บำงบริษัทอย่ำงใกล้ชิด 

คุณสมบัติที่คลุมเครือ ก ำกวน ไม่สมบูรณ์
 กำรเขียนคุณสมบัติเฉพำะก ำหนดให้ใช้สินค้ำบำงยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่ำ 

“หรือเทียบเท่ำ”

ระหว่างการประมูล
 เจ้ำหน้ำที่จัดชื้อจัดจ้ำงให้ข้อมูลภำยในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน
 ข้อมูลควำมลับรั่วไหล เช่นข้อมูลประมำณกำรต้นทุน
 กำรตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมออกโดยมิชอบ
 กำรยื่นซองประมูลเป็นส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอำจมีกำรรับซองประมูลที่ยื่นช้ำ 
 เอำสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพ่ือท ำให้ผู้เข้ำประมูลขำดคุณสมบัติ
 กำรเปิดซองประมูล เกณฑ์กำรประเมินที่น ำมำใช้แตกต่ำงจำกที่อยู่ใน

เอกสำรกำรประมูล
 จัดท ำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนกำรประเมินที่ไม่เหมำะสมหรือโดยพลกำรที่

ขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่ำงจำกเอกสำรกำรประมูลที่เผยแพร่
 ปฎิเสธซองประมูลโดยอ้ำงว่ำขำดองค์ประกอบเช่น ไม่มีแคตตำล็อก หรือ

แผ่นพับส ำหรับสินค้ำที่เสนอ
 คณะกรรมกำรประเมินสร้ำงวิธีกำรประเมินขึ้นมำเองซึ่งแตกต่ำงจำกเอกสำร

กำรประมูลที่เผยแพร่

ระยะหลังการประมูล
 มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญำบำงอย่ำงท ำให้มีเวลำมำกขึ้น 
 มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองำนก่อสร้ำงไม่ได้มำตรฐำนไม่

ตรงตำมคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ
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ตัวอย่าง  ความเสี่ยงการทุจริต

ที่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง

1. การทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

1.1 เรียกรับผลประโยชน์จำกผู้ขออนุญำต โดยเฉพำะกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร/คอนโด บ้ำนจัดสรร/

โรงงำน

1.2 ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้ำงเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้รำชกำรจะให้มีแบบมำตรฐำน 

อ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนก็ตำม แต่กำรขออนุญำตต้องมี

ผังประกอบ จึงต้องว่ำจ้ำงผู้ตรวจหรือผู้อนุมัติ อนุญำต จะได้ผ่ำนง่ำย)

1.3 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง

รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรโดยมิชอบด้วยกฎหมำย

หน่วยงานท่านมีความเสี่ยงการทุจริตแบบนีห้รือไม่
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ที่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง

1.4 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในกำรใช้อำคำรที่

ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญำตหรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

1.5 กำรประเมินภำษีท่ีต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง 

1.6 เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลำง เก็บค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน (ค่ำคุ้มครอง) จำกผู้ประกอบกำร

1.6 พนักงำน เจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำงเหมำของหน่วยงำนเป็นตัวแทนกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนใน

กำรขออนุมัติ อนุญำต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเพ่ือสิทธิพิเศษ 

1.7 กำรด ำเนินกำรยื่นค ำขออนุญำต ไม่มีกรอบระยะเวลำก ำหนดที่ชัดเจนอำจก่อให้เกิดกำรเรียก

รับสินบนเพ่ือควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

1.8 กำรเปิดตรวจสินค้ำของเจ้ำหน้ำที่แต่ละคน ใช้ดุลพินิจไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

1.9 กำรใช้ดุลพินิจในกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

1.10 กำรตรวจเอกสำรไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในค ำขอ แต่มีกำรรับเรื่องไว้

1.11 กำรเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบกำร เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์
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1.12 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ

1.13 ในขั้นตอนกำรพิจำรณำตรวจสอบตำมปกติจะมีกำรใช้เวลำในกำรพิจำรณำตรวจสอบ๑ วัน แต่ในบำง

กรณีอำจมีควำมจ ำเป็นจะต้องท ำกำรพิจำรณำเกิน ๑ วันท ำกำร เช่น กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรนัด

หมำยกับผู้ขอรับใบอนุญำตเพื่อลงพื้นที่ท ำกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร ก่อนพิจำรณำออกใบอนุญำต 

มีควำมเสี่ยงที่เจ้ำหน้ำที่อำจอำศัยช่องว่ำงหรือแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ อำจเรียกรับในขั้นตอนของ

กำรพิจำรณำ

1.14 กำรด ำเนินกำรออกค ำร้องมีกำรลัดคิวให้กับลูกค้ำกลุม่ธุรกิจ

1.15 รับสินบนจำกลูกค้ำเพื่อให้ตรวจผ่ำนมำตรฐำน

1.16 กำรตรวจสอบสถำนที่ตั้งที่ขออนญุำตประกอบกิจกำรอำจมีกำรเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนญุำตบำงรำย

ในกรณีที่ตั้งสถำนประกอบกำร ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์โดยกำรจัดท ำรำยงำนไม่เปน็ไปตำม

ข้อเท็จจริง

1.17 กำรสุ่มตรวจสอบสถำนที่ตั้งสถำนบริกำร/สถำนประกอบกำรที่ขออนุญำต อำจมีกำรเอ้ือประโยชน์

ให้กับผู้ขออนุญำตบำงรำยที่ไม่เปน็ไปตำมหลักเกณฑ์

1.18 กำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต อำจมีคณะกรรมกำรบำงท่ำนเอ้ือประโยชนห์รือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ให้กับผู้ขออนุญำตบำงรำย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์
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1.19 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐท ำกำรกำรปลอมแปลงเอกสำรกำรเบิกจ่ำย เช่น ปลอมลำยมือชื่อ แก้ไขแบบ

ส ำรวจ แก้ไขใบส ำคัญรับเงิน มีกำรใช้หลักฐำนเท็จ ใช้บัตรประชำชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือ

บัตรประชำชนหมดอำยุ เป็นต้น

1.20 เจ้ำหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่ำงกำรตรวจสอบพิกัดและของก่อนตรวจปล่อยสินค้ำ

1.21 กำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร โรงมหรสพ เกี่ยวกับระบบควำมปลอดภัย อำจมีกำรใช้ดุลพินิจ

ที่ไม่เป็นไปตำมแบบแปลนที่เคยได้รับอนุญำต

1.22 เรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณีเอกสำรไม่ครบหรือต้องกำรควำมรวดเร็ว

1.23 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอเปน็ผูย้ื่นค ำขอแทนหรือเป็นผู้จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับยื่นค ำขอให้

ผู้ประกอบกำร

1.24 เจ้ำพนักงำนที่ดินประเมินรำคำที่ดินอันเป็นเท็จเพื่อให้รำคำสูงกว่ำควำมเป็นจริง

2. การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่
2.1 กำรเข้ำตรวจ หรือเยี่ยมสถำนที่ของผู้ประกอบกำร เช่น โรงงำน ร้ำนค้ำฯลฯ โดยมีเจตนำ น ำไปสู่

กำรจ่ำยเงินพิเศษรำยเดือน

2.2 กำรเปลี่ยนแปลงข้อกล่ำวหำ (ฐำนควำมผิด) จำกหนักเป็นเบำ หรือจำกเบำเป็นหนกั

2.3 กำรบิดผันข้อเท็จจริงในส ำนวนกำรสอบสวนคดีอำญำ
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2.4 เจ้ำพนักงำนเรียกรับเงินกับผู้ประกอบกำรร้ำนขำยโทรศัพท์เก่ียวกับลิขสิทธิ์

โดยเหมำจ่ำย เป็นรำยเดือน

2.5 เรียกรับเงินจำกผู้ต้องหำเพ่ือแลกกับกำรปล่อยตัว

2.6 เจ้ำหน้ำที่ร่วมกันเรียกเก็บเงินรำยเดือนจำกผู้ประกอบกำรร้ำนคำรำโอเกะ

2.7 กำรท ำบัตรสนเท่ห์ว่ำมีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบกำรเพ่ือท ำกำรตรวจค้น กรณีผู้ประกอบกำร

ร้ำนค้ำนั้นๆ ที่ไม่จ่ำยเงินพิเศษรำยเดือน

2.8 กำรใช้ตัวกลำงในกำรรับเงินพิเศษ หรือเก็บเงินรำยเดือนกับผู้ประกอบกำรต่ำงๆ

2.9 กำรใช้ดุลพินิจในกำรอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน

2.10 กำรออกระเบียบ กฎหมำย ข้อสั่งกำรต่ำงๆ ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ ทับซ้อน

2.11 กำรให้ทุนสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัยต่ำงๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสำย ระบบอุปถัมภ์ 

2.12 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร อนุกรรมกำรต่ำงๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสำย ระบบ

อุปถัมภ์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ โดยคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีผลงำนหรือควำมสำมำรถท่ีตรง

2.13 ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรชื้อ ขำยต ำแหน่ง กำรประเมินควำมดี

ควำมชอบ กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย กำรด ำเนินกำรวินัย เป็นต้น
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ที่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง

2.14 กำรเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพ่ือรับพนักงำนเข้ำท ำงำน/กำรเรียกเงินค่ำแรกเข้ำ 

(แป๊ะเจี๊ยะ) เพ่ือแลกกับกำรเข้ำเรียนในโรงเรียน

2.15 ใช้อ ำนำจในกำรแจกจ่ำย จัดสรรงบประมำณลงพื้นที่ หรือจัดท ำโครงกำรที่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน หรือมีกำรแลกรับผลประโยชน์ในภำยหลัง

2.16 กำรประเมินรำคำไม่ตรงกับสภำพทรัพย์สินที่น ำมำจ ำน ำ

2.17 กำรเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลูกค้ำน ำมำจ ำน ำ

2.18 กำรยักยอกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีของกลำง

2.19 กำรลดปริมำณของกลำงเพื่อลดโทษ เพ่ือเรียกรับผลประโยชน์

2.20 กำรกรรโชก (รีดไถ) เรียกเอำทรัพย์จำกผู้กระท ำควำมผิด

2.22 กำรเข้ำตรวจค้น ปกปิด ซ่อนเร้นไม่มีหมำยค้น

2.23 กำรท ำร้ำยร่ำงกำยเพื่อให้รับสำรภำพ

2.24 รู้เห็นกับผู้ที่มำท ำกำรประมูลของหลุดจ ำน ำ มีกำรให้ข้อมูลกำรจ ำหน่ำยของหลุดจ ำน ำ

ล่วงหน้ำกับพรรคพวกของตนเองกำรแอบอ้ำงชื่อบุคคลอ่ืน หรือชื่อลูกค้ำยักยอกทรัพย์สินจ ำ

น ำออกไป
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ที่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง

2.25 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รู้เห็นในกำรปลอมแปลงและใช้เอกสำรปลอม เช่น กำรปลอมระวำงแผนที่ 

มีกำรปกปิดและให้ถ้อยค ำรับรองอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสภำพที่ดิน    

2.26 ผู้บังคับใช้กฎหมำย น ำตัวบทกฎหมำยไปแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ

2.27 รับค่ำฝำกเงินพิเศษค่ำผ่ำตัด มิฉะนั้นต้องรอเป็นเดือน

2.28 ยักยอกทรัพย์จ ำน ำ โดยอ้ำงว่ำถ้ำยอดจ ำน ำเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท ทำงสถำน

ธนำนุบำลจะต้องจัดหำบุคคลอื่นมำเป็นผู้รับจ ำน ำแทน

2.29 พนักงำนน ำทองค ำที่ประชำชนจ ำน ำ ออกมำไปจ ำน ำต่อ โดยอ้ำงว่ำเป็นของญำติ/เพ่ือน 

(ผู้จัดกำรออกตั๋วจ ำน ำตำมส ำเนำหลักฐำนของผู้เคยมำจ ำน ำกับสถำนธนำนุบำล) ไม่น ำทรัพย์

ไว้ที่ห้องสตรองรูม โดยลงรำยละเอียดว่ำ ถูกไถ่ถอนออกไปแล้ว

2.30 จัดท ำสัญญำกู้ยืมเงินโดยลูกค้ำไม่ประสงค์ขอสินเชื่อ โดยอ้ำงว่ำเป็นค่ำประกันเงินกู้

2.31 เจ้ำหน้ำที่เก็บบัตรเอทีเอ็มและรหัส และน ำเอำรำยชื่อบุคคลอื่นมำท ำสัญญำจ้ำงแล้วเบิก

ค่ำจ้ำงโดยไม่ได้ท ำงำนจริง

2.32 จัดท ำบัตรประชำชนให้บุคคลโดยมิชอบโดยบุคคลดังกล่ำวไม่มีชื่อและรำยกำรบุคคลใน

ทะเบียนรำษฎรเพื่อสวมบัตรว่ำบุคคลที่มำขอท ำบัตรประชำชนเป็นผู้มีชื่อและรำยกำรบุคคล

ในทะเบียนรำษฎร
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ที่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง

2.33 นำยช่ำงรังวัดท ำกำรปลอมแลงลำยมือชื่อ ก ำนัน (ปกครองท้องที)่ ในเอกสำรรับรองกำรชี้แนว

เขต และแก้ไขเนื้อที่ นส. ๕ 

2.34 ออกไปรับเงินค่ำภำษีให้กับผู้ประกอบกำร ออกใบเสร็จให้วันต่อมำขอใบเสร็จคืนอ้ำงว่ำคิดผิด

และไม่น ำใบเสร็จกลับให้ผู้ประกอบกำร แต่ท ำกำรยักยอกเงินค่ำภำษีโดยท ำกำรยกเลิกใบเสร็จ

ที่มีกำรฉีกใช้งำนแล้วน ำมำเย็บติดกับแผ่นส ำเนำ

2.35 กำรจัดเก็บรำยได้ ที่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เขียนต้นฉบับกับส ำเนำไม่ตรงกัน 

ทั้งชื่อผู้ช ำระ/วันที่/จ ำนวนเงิน

2.36 เจ้ำหน้ำที่รับช ำระค่ำโทรศัพท์ ไม่น ำเงินส่งเบียดบังไปใช้ส่วนตัว

2.37 ปลอมแปลงเอกสำรทำงรำชกำรกำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ค่ำเล่ำเรียนบุตร และ

น ำเงินเข้ำบัญชีตนเอง

2.38 เจ้ำหน้ำที่รับรองเอกสำรอันเป็นเท็จ รับรองสิทธิตำมมำตรกำรเพ่ิมรำยได้ให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย

ระดับต ำบล

2.39 พนักงำนเทลเลอร์ปลอมลำยมือชื่อลูกค้ำในใบถอนเงินประเภทบัญชีเผื่อเลือกและขณะเดียวกัน

ก็ได้ท ำรำยกำรฝำกเงินชดใช้เพ่ือให้ยอดเงินในบัญชีถูกต้องโดยไม่มีเงินสดฝำกเข้ำบัญชีจริง

เพ่ือให้ลูกค้ำไม่เห็นควำมผิดปกติ และเม่ือสิ้นวันก็จะท ำกำรถอนเงินออกจำกบัญชี

68



ที่ ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง
2.40 เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรลักลอบใช้รหัสพนักงำนและรหัสรองผู้จัดกำรท ำกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะบัญชีไม่

เคลื่อนไหว ให้เป็นบัญชีที่เคลื่อนไหว ท ำท ำกำรสมัคร Online โดยใช้รหัสพนักงำนท ำกำรอนุมัตกิำร

สมัครแล้วโอนเงินทำง Online เข้ำบัญชีตนเอง

2.41 เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อธนำคำรพิจำรณำสินเชื่อให้กับผูกู้้ โดยกระท ำผิดวัตถุประสงค์ของกรรมกำรธนำคำร

2.42 พนักงำน ขสมก.น ำตั๋วรถโดยสำรเก่ำที่เคยจ ำหนำ่ยมำแล้วมำจ ำหนำ่ยใหม่

2.43 รับช ำระค่ำบริกำรโทรศัพท์แล้วภำยในวันนัน้ได้ท ำกำรยกเลิกใบเสร็จรับเงนิ 

แล้วน ำเงินไปใช้ประโยชนส์่วนตน

2.44 ปลอมแปลงเอกสำรและใช้เอกสำรปลอมเพื่อเบกิ/ถอนเงินสดออกจำกบญัชเีงินฝำกของลูกค้ำ

2.45 เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรน ำเงนิไปใช้ประโยชนส์่วนตนรวม ๒๑๕ คร้ังเช่น น ำเงินออกจำกบัญชีที่พักไวข้อง

ธนำคำรกรณีลูกค้ำโอนมำจำกต่ำงสำขำ

2.46 เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรมีหน้ำที่เก่ียวกับ ระบบ Online ต่อมำได้ย้ำยมำปฏิบตัิงำนต่ำงสำขำในระหว่ำง

ธนำคำรยังไม่ยกเลิกสิทธใินกำรเข้ำระบบ Online เจ้ำหน้ำที่แอบใช้ User ID และ Password เข้ำ

ระบบและด ำเนินกำรถอนเงนิจำกบญัชลีูกค้ำเข้ำบญัชีตนเอง

2.47 เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คสูงกว่ำจ ำนวนเงนิที่ขออนมุัติจ่ำย 
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2.48 แก้ไขเปลี่ยนแปลงต้นขั้วเช็คและน ำเช็คไปถอนเงินจำกธนำคำรในนำมของตนเอง

2.49 ช่วยเหลือปกปิดทรัพย์สินของผู้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินโดยหลีกเลี่ยงกำรรำยงำนกำรท ำ

ธุรกรรมต่อ ส ำนักงำน ป.ป.ง.

2.50 จัดท ำโครงกำรขุดสร้ำงบ่อขยะ ในที่ว่ำงเปล่ำ แต่กลับใช้ชื่อว่ำ โครงกำรปรับปรุง

บ่อขยะ ท ำให้ปริมำณดินจำกกำรขุดน ำไปขำยทอดตลำดน้อยกว่ำควำมเป็นจริง

2.51 กิจกำรที่กฎหมำยก ำหนดว่ำผู้รับใบอนุญำตเท่ำนั้นที่จะประกอบกิจกำรได้ แต่ไม่สำมำรถ

บังคับใช้กฎหมำยได้จริง จึงเป็นช่องทำงให้ เจ้ำหน้ำที่หำประโยชน์

2.52 พนักงำนสอบสวนปลอมบันทึกจับกุม บันทึกประจ ำวัน ปลอมลำยมือชื่อ ลดจ ำนวนของ

กลำง (ยำเสพติด)

2.53 เรียกรับจำกคนขับรถซึ่งมีน้ ำหนักเกินกฎหมำยเพ่ือแลกกับกำรไม่ด ำเนินคดี

2.54 ปลอมลำยมือชื่อเจ้ำของบัญชีในใบถอนเงิน

2.55 เปลี่ยนแปลงเลขบัญชีของพระภิกษุที่มีสิทธิได้รับเงินนิตยภัตเป็นเลขบัญชีของตนเอง

2.56 สั่งจ่ำยเงินตำมเช็คสูงกว่ำจ ำนวนที่ได้รับอนุมัติตำมฎีกำ 

2.57 ตรวจค้นคลังสินค้ำของบริษัทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย เรียกให้ผู้ประกอบกำรเสียค่ำปรับ ทั้ง

ที่กำรกระท ำดังกล่ำวไม่ปรำกฏกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงชัดเจน
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2.58 รับเงินสดจำกลูกหนี้เงนิยืมงบประมำณแล้วไม่น ำส่ง ไม่น ำฝำก และไม่มีเงินสดให้ตรวจนบั

2.59 จ้ำงแรงงำนไม่ตรงกับควำมเป็นจริง โดยเบิกค่ำแรงงำนไม่เปน็ไปตำมกำรจ้ำงจริง และปลอมลำยมือ 

ชื่อกำรเบิกค่ำจ้ำงแรงงำน

2.60 เจ้ำหน้ำที่สนับสนนุกำรกระท ำควำมผิด น ำโฉนดที่ดิน (ฉบับของที่ดิน) ตำมโครงกำรออกส ำรวจออก

โฉนดที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่ำงค้ำงด ำเนนิกำรและค้ำงแจกไปด ำเนนิกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือกรอก

ข้อควำมอันเป็นเท็จ เพื่อให้ที่ดินมีรำคำสูงขึ้นและโฉนดที่ดินไปหลอกลวงผู้รับจ ำนอง

2.61 เจ้ำหน้ำที่มีกำรยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบท ำให้กำรรำยงำนกำรรับเงินประจ ำวันนอ้ยกว่ำที่รับไว้

จริง/รับเงินและออกใบเสร็จกำรรับเงินแล้วแต่ไม่น ำเงินสด เช็คน ำฝำกธนำคำรในวันนัน้ แต่น ำฝำกใน

ภำยหลัง และอำจน ำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน

2.62 น ำไม้ที่ยึดได้ออกไปจ ำหนำ่ย

3. การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ภาครัฐ
3.1 ผู้ใช้น้ ำมันรถยนต์รำชกำร น ำน้ ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น กำรดูดน้ ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่ำงทำง หรือเติม

น้ ำมันไม่ครบตำมใบสัง่จ่ำย ส่วนน้ ำมันที่เหลือน ำใส่ถังหรือทอนเปน็เงนิสด โดยเจ้ำหน้ำที่ร่วมมือกับ

ผู้ประกอบกำร 

3.2 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเปน็เท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก
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3.3 ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสำรในกำรเบิกจ่ำย

3.4 กำรสืบรำคำที่ก ำหนดว่ำต้อง ๓ รำย ขึ้นไป อำจไม่มีกำรสืบรำคำจำกผู้ประกอบกำรจริง

3.5 ในกำรก ำหนด TOR กำรจัดชื้อ จัดจ้ำง กำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรออกแบบโครงสร้ำงมีกำรก ำหนด

ขอบเขตงำน หรือเนื้องำน ที่เกินควำมจ ำเป็น (Over Design) เพ่ือให้มีกำรประมำณกำรรำคำ

ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน

3.6 คณะกรรมกำรก ำกับกำรจ้ำงที่ปรึกษำ /คณะกรรมกำรตรวจรับงำน มีกำรตรวจรับในแต่ละงวด

งำนหลำยครั้งเกินควำมจริง เพ่ือประโยชน์ในกำรเบิกค่ำเบี้ยประชุม หรือมีกำรถ่วงเวลำในกำร

เรียกรับ ทั้งท่ีไม่มีประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญ 

3.7 คณะกรรมกำร หรือ อนุกรรมกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนมีกำรประชุมที่เกินควำมจ ำเป็นเพื่อ

ประโยชน์ในกำรเบิกค่ำเบี้ยประชุม

3.8 กำรจัดโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่แอบแฝง หรือที่เกินควำมจ ำเป็น ท ำให้กำรใช้จ่ำย

งบประมำณที่ไม่คุ้มค่ำ โปร่งใส 

3.9 มีกำรใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ำยค่ำวิทยำกรบุคคลภำยนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์

แอบแฝง หรือจ ำนวนวิทยำกรเกินควำมจ ำเป็น

3.10 กำรก ำหนดรำคำกลำงไม่ใช้ค่ำ K มำปรับ
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3.11 ผู้รับจ้ำงขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้น ำวัสดทุี่ขออนมุัติมำใช้

3.12 ผู้รับจ้ำงปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้ำงเหมำช่วง

3.13 มีกำรล็อคสเปควัสดุที่ท ำให้ไม่เกิดกำรแข่งขัน 

3.14 กำรตรวจกำรจ้ำงไม่ตรงตำมรูปแบบรำชกำรโดยมีกำรรับเงนิหรือผลประโยชนจ์ำกผู้รับจำ้ง

3.15 คณะกรรมกำร ไม่ได้ออกไปดูสถำนที่ก่อสร้ำง แต่จะมีกำรเจรจำกับผู้รับจ้ำง โดยใช้ข้อมูลตำมที่ผู้รับจ้ำง

แจ้ง แล้วจึงไปท ำกำรตรวจรับงำนก่อสร้ำง

3.16 มีกำรให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ ำใจ/กำรเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเอ้ือประโยชนใ์ห้กับคู่สัญญำ

3.17 มีกำรประสำนกับบริษัท หรือผู้ที่จะมำเป็นคู่สัญญำตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อก ำหนดก ำหนดคุณลักษณะ (TOR) 

ซึ่งไม่มีกำรก ำหนดขึ้นอย่ำงแท้จริงแต่เปน็กำรน ำร่ำง TOR ดังกล่ำวมำให้คณะกรรมกำรเป็นผู้ก ำหนด 

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนด TOR เป็นเพียงกำรด ำเนนิกำรตำมรูปแบบของทำงรำชกำร เพื่อเอ้ือ

ประโยชน์ให้กับเอกชน

3.18 ประมำณกำรค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเกินควำมเปน็จริงเพื่อให้ได้วงเงินงบประมำณจ้ำงสูง เช่น จ ำนวนที่ปรึกษำ

มำกเกินควำมเป็นจริง/วุฒกิำรศึกษำสูงเกินควำมเปน็จริง/ระยะเวลำด ำเนนิกำร เป็นต้น

3.19 กำรใช้ดุลพินิจในกำรเลือกวิธีกำรจัดชื้อจัดจ้ำงและผู้รับจ้ำงโดยวิธีพิเศษ
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3.20 ขุดคลองทับซ้อนโครงกำรที่เคยจัดท ำไว้แล้ว กรรมกำรจัดจ้ำงไม่ตรวจสอบรำยละเอียด

3.21 จัดชื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จ ำเป็นและชื้อจ้ำงในรำคำสูง

3.22 เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม แต่ไม่มีกำรด ำเนินกำรจริง

3.23 เบิกค่ำเช่ำรถ ค่ำเลี้ยงรับรอง ค่ำของขวัญ แต่มีมีกำรจ่ำยจริง หรือเกินจริง

3.24 ช่ำงผู้ควบคุมงำนจัดท ำรำยงำนเท็จต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 

3.25 เจ้ำหน้ำที่น ำส ำเนำบัตร ทะเบียนบ้ำนที่ใช้ประกอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยในโครงกำรอื่นมำ

ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน

3.26 ทุจริตค่ำจ้ำงเบี้ยเลี้ยงลูกจ้ำง หรือจ่ำยไม่เต็ม

3.27 กำรก ำหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรที่มีลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรที่มี

ลักษณะของสินค้ำหรือบริกำรบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

3.28 เรียกรับ กำรให้รับรองคุณภำพวัสดุที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
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ความหมายสถานะความเสี่ยงการทุจริต

สถานะ ระดับความเสี่ยง

สีเขียว ระดับต่ ำ

สีเหลือง ระดับปำนกลำง

สีส้ม ระดับสูง

สีแดง ระดับสูงมำก
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“ความเสี่ยงเป็นโอกาส ...
ยิ่งพบช้า ... ยิ่งสูญเสีย” 


