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ประเทศไทยกับปัญหำกำรทุจริต 
 

ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมทั้งลุกลามกลายเป็นปัญหาบ้านเมือง ซึ่งถือ
เป็นปัญหาระดับชาติ แม้ว่าในหลายๆ รัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ในทุกๆด้าน ตั้งแต่การ
ก าหนดในรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งมี
องค์กรต่างๆ ที่มีภารกิจรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็พบว่า ยังไม่มีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมในการ
แก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นกลับมีความรุนแรง และมีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น ยากต่อ
กระบวนการจัดการแก้ไข ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเพียงอย่างเดียว ท าให้ต้องมีภาคส่วนต่างๆ 
เข้ามาร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ิมมากข้ึน ในภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน หรือภาคต่างประเทศ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นอย่างต่อเนื่อง    โดยได้ร่วมลงนามใน
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention-Against-
Corruption-UNCAC-2003)-ณ-เมือง-เมอริด้า-ประเทศเม็กซิโก พร้อมประเทศภาคีสมาชิก 191 ประเทศท่ัว
โลก และองค์การสหประชาชาติ ยังได้ก าหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(International Anti-Corruption Day) นอกจากนี้ องค์กรโปร่งใสนานาชาติ (TI : Transparency International) 
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือรณณรงค์การแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น และมีเครือข่ายใน 120 ประเทศ ได้

ส่วนที่ ๑ 
ควำมเป็นมำ 

ภาพประกอบจาก
www.nacc.go.th 
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จัดท าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอรัปชั่น Corruption Perception Index หรือ CPI เพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์ การ
ทุจริตและความโปร่งใสของแต่ละประเทศ โดยมีเกณฑ์ค่าคะแนน   0-100 โดยเกณฑ์คะแนนสูงสุด หมายถึง 
มีภาพลักษณ์คอร์รัปชันน้อยที่สุด หรือมีความโปร่งใสในการบริการสูงสุด 

ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 2020 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน เท่ากับปี 2019 (พ.ศ. 2562) จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เท่ากับประเทศเวียดนาม ซึ่งประเทศสิงค์โปร ได้คะแนนสูงสุด คือ 85 คะแนน จัดอยู่ใน
อันดับที่ 3 ของโลก ด้าน ส านักงาน ป.ป.ช. แนะรัฐบาลแก้ไขปัญหาการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

 

 

จากผลคะแนนการรับรู้การทุจริต ในปี 2020 เป็นเครื่องบ่งชี้ส าคัญถึงสถานการณ์การทุจริต
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลจ าเป็นต้องมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพ่ือ
น าไปสู่แนวทางปฏิบัติในการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน จะต้องตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการทุจริต และไม่ยอมทน
ต่อการทุจริต ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่สุจริตส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตต่อไป 

 

 ภาพประกอบจาก www.nacc.go.th 
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๑.วัตถุประสงค์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมิน 
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี 
การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหาก
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โ ดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่ 
การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีควำมแตกต่ำงจำกกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงไร 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) 
เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบ
ภายในจะเป็นในลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยง 
เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision   

3. กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 

 กรอบตำมหลักของ กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) ตำมมำตรฐำน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน               
ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal 
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็น
แนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็น
แนวทางเพ่ิมเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่ก าหนดให้มีการควบคุมภายใน
แต่เพ่ิมเติมในส่วนอ่ืนๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการก ากับ
ดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของ
กิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  

ส่วนที่ 2 
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 

Pre-decision    VS    Post-decision VS 
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 ส ำหรับมำตรฐำน COSO 2013  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 : สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
   หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
   หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
   หลักการที ่4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
   หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี 2: กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
   หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
   หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
   หลักการที ่9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี 3: กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
   หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบท่ี 4: สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
   หลักการที ่14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
   หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ 
     การควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี 5: กิจกรรมกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา 
      และเหมาะสม 
 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง  Present & 
Function (มีอยู่จริง และ น าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
 

  กรอบหรือภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มี ๔ กระบวนกำร ดังนี้ 
 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้

เกิดข้ึนซ้ าอีก   
 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง

สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่
ผู้บริหาร   

 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด ใน
ส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
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ท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามา
ได้อีก 

 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต (Unknown Factor)  
 

๔. องค์ประกอบท่ีท ำให้เกิดกำรทุจริต 

  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประอบด้วย  Pressure/Incentive หรือ              
แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม 
ก ากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตาม
ทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
 
 

 

 

 ๕. ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

คู่มือนี้จะแบ่งประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต ออกเป็น ๓ ด้ำน ดังนี้ 
 ๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 ๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  
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๖. ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต   มี ๙ ขัน้ตอน ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 

1 • การระบุความเสี่ยง 

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

3 • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

๔ • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

๕ • แผนบริหารความเสี่ยง 

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

๘ • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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ขั้นเตรียมกำร : ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 

 ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ใน
แต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้   
๓ ด้านดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อ
คัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการ
ทุจริตสู ง และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติ งาน หรือแนวทาง ห ลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ งาน 
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             (ตัวอย่ำง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เลือกงานด้านที่จะท าการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน              
ที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

๒. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร 

 
๓. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 
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 ขั้นตอนที่ ๑  กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 
 

ขั้นตอนที่ ๑ น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ 
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อม
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ ยงตามขั้นตอนที่  ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ ยง                 
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน
ต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว 
น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า  
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

 
 
  เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 

การระดม
สมอง 

เทคนิคใน 
การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต 

WORK 

SHOP 

การออกแบบ
สอบถาม 

Risk  

dentification 

ถกเถียง 
หยิบยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด 

เปรียบเทียบวิธี
ปฏิบัติกับองค์กร

อื่น 

Risk 
Identification 

การสัมภาษณ์ 
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กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต (เลือกกำรประเมิน 1 ด้ำน) 
   1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
   2.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
    3.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
    ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 ชื่อกระบวนงำน ..................................................................... 
 ชื่อหน่วยงำน/กระทรวง   .....................................................................   
 ผู้รับผิดชอบ    .................................................................... .      
 โทรศัพท์  .................................................................... . 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 
 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1    
    
    

 
 ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากท่ีสุด 
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Known 
Factor 
 - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคต        
ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor 
 -  หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor 
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ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง 
 

 ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของ          
แต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ      
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 สถำนะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถำนะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 
 สถำนะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุม   
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถำนะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่     
ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  

 
ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร) 

 
ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
      
      
      

 
 ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต        
ตามไฟสีจราจร  
 - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
 -  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 -  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
 -  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix) 

 
ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก 
ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมีเกณฑ์ใน
การให้ค่า ดังนี้ 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรื อขั้นตอนนั้นเป็น

MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง

หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 

Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
-  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/ User ค่า

อยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
-  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 

ตำรำงท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง ๒ มิติ 
(หรือตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)) 

 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ระดับควำมจ ำเป็น 
ของกำรเฝ้ำระวัง 
3     2     1 

ระดับควำมรุนแรง
ของผลกระทบ 
 3     2     1 

ค่ำควำมเสี่ยงรวม
จ ำเป็น x รุนแรง 

  
 

                                   

 
ตารางที่ ๓ น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับ
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ขั้นตอนที่ ๔ กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk–Control Matrix Assessment) 
 

 ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมิน
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะ
แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

 ดี  :  จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

 พอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

 อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 
ตำรำงท่ี ๔ ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

 

โอกำส/ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

คุณภำพ 
กำรจัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับต่ ำ 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับปำนกลำง 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับสูง 
 ดี 

 
ต่ า   ค่อนข้างต่ า   ปานกลาง       

  
พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง       

 
ค่อนข้างสูง 

อ่อน 
 

ปานกลาง       
 

ค่อนข้างสูง  สูง  

 
ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการ

ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่อง
ที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะ
ได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง  

 
 

ค่ำควำมเสี่ยงรวม ระดับควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
1-3 ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 

4-6 ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง 
7-9 ควำมเสี่ยงระดับสูง 
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
Risk–Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปาน
กลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมิน
การควบคุม ความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า 
ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า  ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการด าเนินงาน ที่
อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม) 

 
ตำรำงท่ี 5 ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ที ่ รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๔ 

ตามล าดับความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตต่อไป 
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แบบรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงำนระดับกรม .................................... 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรำยงำนสถำนะแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 
ชื่อแผนบริหำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

 

มำตรกำร/กิจกรรม/
แนวทำง 

 
 
 
 
 

สถำนะกำรด ำเนินกำร 
จัดกำรควำมเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
...................................................................................... 

ผลกำรด ำเนินงำน  
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กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต (เลือกกำรประเมิน 1 ด้ำน) 
   1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
   2.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
    3.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
    ทรัพยากรภาครัฐ  
 
 ชื่อกระบวนงำน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 ชื่อหน่วยงำน/กระทรวง   ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
 ผู้รับผิดชอบ    เรือเอกฐานิศ  นาคะเกศ  
 โทรศัพท์  02 126 5800 ตอ่ 2627 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 
 

ตำรำงท่ี 1 ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
 เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังรับของขวัญ

จากคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่  

  
 

 
 ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากท่ีสุด 
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Known 
Factor 
 - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี
โอกาสเกิดข้ึน ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor 
 -  หน่วยงานสามารถปรับแบบได้ โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor 
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ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง 
 

 ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน
ช่องสีไฟจราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 สถำนะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สถำนะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 
 สถำนะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถำนะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  

 
ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร) 

 
ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
 เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังรับของขวัญ

จากคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่ 

    

 
 ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 1 น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตาม
ไฟสีจราจร  
 - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
 -  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 -  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
 -  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix) 
 

 ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง สูงจนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงจากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 
โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 
 

  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
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  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 

  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  -  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/ 
User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
  -  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 

ตำรำงท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง ๒ มิติ 
(หรือตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ระดับควำมจ ำเป็น 
ของกำรเฝ้ำระวัง 
3     2     1 

ระดับควำมรุนแรง
ของผลกระทบ 
 3     2     1 

ค่ำควำมเสี่ยงรวม
จ ำเป็น x รุนแรง 

 เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวง  
การคลังรับของขวัญจากคู่สัญญาหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน
ของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่ 

           2             3          6 

ตารางที่ ๓ น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดงจากตารางที่ ๒ มาหาค่าความ
เสี่ยงรวม (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 
 

ระดับความเสี่ยงการทุจริต ค่าความเสี่ยงรวม 
ความเสี่ยงระดับต่ า 1-3 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง 4-6 
ความเสี่ยงระดับสูง 7-9 
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ขั้นตอนที่ ๔ กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk–Control Matrix Assessment) 
 
ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลางขึ้นไป (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการ
ประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพ
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ 
ระดับ ดังนี้ 
 ดี  :  จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 

ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตำรำงท่ี ๔ ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 

โอกำส/ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

คุณภำพ 
กำรจัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับต่ ำ 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับปำนกลำง 
ค่ำควำมเสี่ยง

ระดับสูง 
เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวง  
การคลังรับของขวัญจากคู่สัญญาหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่ 

ดี 
 

ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

อ่อน 
 

ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

 
 ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวมรวมระดับปานกลางข้ึนไป (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท า
การประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความ
เสี่ยง เรื่องท่ีท า การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด 
จะได้น าไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง  
 

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
  

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า  
ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการ
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เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการด าเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต 
น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม) 

 
ตำรำงท่ี 5 ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต 
เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวง  
การคลังรับของขวัญจากคู่สัญญาหรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน
ของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกันกำรทุจริต 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีประกาศเรื่อง งดรับ

ของขวัญ (No Gift Policy)  เพ่ือรณรงค์ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังทุกระดับ งดรับ
ของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มา
ติดต่อส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในทุกช่วงเทศกาล 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 โครงการการคัดเลือกและพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริต  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การ
รับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ  

 
 ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๔ ตามล าดับความ
รุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&sxsrf=ALeKk02jjmwgcCiWy0KAhhipIwrHeu290Q:1615454091999&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XBhnSMMRwr87_M%252Cp7i5q-Ue4vYY-M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSgEwUgcLRTL-ZBR8_N_TXR9QeQlg&sa=X&ved=2ahUKEwi6rre686fvAhU87HMBHaYECxwQ9QF6BAgIEAE#imgrc=XBhnSMMRwr87_M
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&sxsrf=ALeKk02jjmwgcCiWy0KAhhipIwrHeu290Q:1615454091999&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XBhnSMMRwr87_M%252Cp7i5q-Ue4vYY-M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSgEwUgcLRTL-ZBR8_N_TXR9QeQlg&sa=X&ved=2ahUKEwi6rre686fvAhU87HMBHaYECxwQ9QF6BAgIEAE#imgrc=XBhnSMMRwr87_M
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