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คานา
การดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตซึ่งเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยง
จึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็น
วาระเร่งด่วนของรัฐบาล
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งได้ว่าการดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่
มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งมิใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
เทศบาลตาบลซาสูง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการบริหารราชการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ โดยกาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบภายในเทศบาลตาบลซาสูง โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลซาสูง จึงได้จัดทาคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs :
FRAUD RISK-ASSESSMENTS) เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย มา
กาหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตาบลซาสูง
มิถุนายน 2562
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐที่สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม
รวมทั้ง ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ประกอบกับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International: TI) ได้ประกาศผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index: CPI) ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ประเทศไทยได้รับคะแนน 35 คะแนน อยู่ในลาดับ
ที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 176 ประเทศ ลดลงจากปี 2558 ซึ่งประเทศไทยมีคะนน 38
คะแนน อยู่ในลาดับที่ 76 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 168 ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่
เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี 2559 ประเทศไทยมีแหล่งการ
ประเมินที่คะแนนลดลงทั้งหมด 4 แหล่งประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEF (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘
คะแนน) และ EIU (๓๗ คะแนน) โดยแหล่งการประเมินที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ IG (-20 คะแนน)
รองลงมาคือ WEF (-6 คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตมากน้อยเพียงใด และการสารวจจากนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงิน
สินบนในกระบวนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด
เทศบาลตาบลซาสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและมีบทบาทอานาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้อยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
เพื่อลดปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการ
รับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหลงการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐให้ดาเนินการตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุกจริต
ทุกภาระงาน โดยเฉพาะการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้
ความสาคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กรด้วยการสั่งการหรือมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและการยกระดับค่า CPI
การทุจริตเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วย
การใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จน
ทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม

-2จนเกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กร
จนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนา
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษ
ทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศอีกด้วย

บทที่ 2
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วัตถุประสงค์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร
ได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตภายในองค์กร ทั้งนี้ การนาเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการ
ทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะ
ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งมิใช่การเพิ่มภาระงาน
แต่อย่างใด โดยวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตาบลซาสูง มีดังนี้
1) เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชน
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงาน
ปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่
มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นาส่งงานให้) เป็นลักษณะ Per-Decision ส่วนการตรวจสอบภายใน
จะเป็นในลักษณะกากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision
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1) กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสาคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2) ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานทีด่ ีตามแนวปฏิบัติสากล
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดาเนินงานของเทศบาลตาบลซาสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กรในทิศทางเดียวกัน
โดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ
ดาเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตาบลซาสูง รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและ
สร้างความเชื่อมัน่ ของผู้เกี่ยวข้อง
3) มีการกาหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลซาสูง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงของเทศบาลตาบลซาสูง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่น การประมาณการงบประมาณไม่

-5เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งเป็นมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทารายงานทางการเงิน Internal
Control over Financial Report-Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็น
แนวทางด้านการกากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็น
แนวทางเพิ่มเตามด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and
Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่กาหนดให้มีการควบคุม
ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของ
การกากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความ
คาดหวังของกิจการในการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 2013
สาหรับมาตรฐานความเสี่ยง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ 1-องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ 2-คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกากับดูแล
หลักการที่ 3-คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ 4-องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ 5-องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 6-กาหนดเป้าหมายชัดเจน
หลักการที่ 7-ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
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หลักการที่ 9-ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ 10-ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11-พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทใช้ในการควบคุม
หลักการที่ 12-ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้
องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ 13-องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
หลักการที่ 14-มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในดาเนินต่อไปได้
หลักการที่ 15-มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ 16-ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ 17-ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ
เหมาะสม
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present &
Function (มีอยู่จริง และ นาไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทาให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล
สาหรับคู่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ใน
เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นหลัก
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้
-Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้าอีก
-Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
-Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่จะนาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิดในส่วน
ที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซาอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้า
มาได้อีก
-Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต (Unknown Factor)
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องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกากับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
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ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ
อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เทศบาลตาบลซาสูง กาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดาเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสาคัญของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับ
กรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกาหนดกิจกรรม
การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทางานของ
ผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกาหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสานึก การ
ตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) องค์กรควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้อง
พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน
กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้ง
จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและ
แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายของ
องค์กร ยกตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา
บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการ
ตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
องค์กร การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานและแบบจาลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น
ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบการระบุเหตุการณ์อาจดาเนินการโดยการสัมภาษณ์
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เสี่ยงสาคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล เพื่อนามาจัดทาภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร
(Corporate Risk Profile) ทั้งนี้เทศบาลตาบลซาสูง ได้จาแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดแผนกลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน และการนาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยัง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกาหนดกลยุทธ์ หรือการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงานขององค์กร
2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลัก
ขององค์กรในภาพรวม
3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ หรือ
จากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการดารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
4) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของ
หน่วยงานกากับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเทศบาลตาบลซาสูง ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น
จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สาหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่
จะต้องดาเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดย การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่
1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่
ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุ
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่
ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่ดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย
2) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับ
ของความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการ
จัดการทันที

-10การกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า
วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกาหนดทางกฎหมายหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล ซึ่งเกณฑ์ที่กาหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่นามาพิจารณาเพื่อประกอบการกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภท
ของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น
กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการกาหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได้ ระดับของความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้
5 ค่อนข้างแน่นอน
4 น่าจะเกิด
3 เป็นไปได้ที่จะเกิด
2 ไม่น่าจะเกิด
1 ยากที่จะเกิด
ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง
แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1) ผลกระทบด้านการเงิน
2) ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
3) ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4) ผลกระทบต่อบุคลากรสาคัญของเทศบาลตาบลซาสูง
5) ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดาเนินงานโครงการสาคัญ
แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้
5 วิกฤต
4 มีนัยสาคัญ
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 ไม่มีนัยสาคัญ
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) การกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการ
นาเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดาเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรร
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ดาเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

-11ที่สุดจะคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ
รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตาบลซาสูงยอมรับได้ โดยยังคง
ให้องค์กรสามารถดาเนินงาน และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีสาระสาคัญ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดาเนินการ
เป็นกรณีๆ ไป หรืออาจดาเนินการไปพร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
มักใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้อง
ดาเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการ
สูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
เป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกาหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนาไปปฏิบัติเป็นของ
เฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีกในอนาคต
ทั้งนี้ ในการดาเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุน กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

-121) วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)
2) การกาหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความ
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จาเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
3) กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศเป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้ง
จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็น
การรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลง
ล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของ
เหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ
พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึง่ ช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการควบคุมตามความจาเป็นเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
8. การติดตาม (Monitoring) กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดาเนินการภายในเทศบาล
ตาบลซาสูง มีความจาเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการ
บริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มั่นใจว่า
1) เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่าเสมอ และเหมาะสม
2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึง
ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3) ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการ
นามาปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายใน
อยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงาน
สถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนาความเสี่ยงเข้าเสนอในที่
ประชุมผู้บริหาร เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป

บทที่ 3
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความ
เสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ก่อนทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จาก
ภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทาการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จาแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อ
คัดเลือกได้แล้ว ให้ทาการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นจึงลงมือทาการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือกงานด้านที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

-143. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทาการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
1. งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
นาข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานที่จะทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วย
ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทาการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคานึงถึงความเสี่ยงใน
ภาพรวมของการดาเนินงานเรื่องที่จะทาการประเมินด้วย เนื่องจากกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดาเนินงานที่ไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว
นาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor
Known Factor
ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง
ที่จะเกิดซ้า หรือมีประวัติ มีตานานอยู่แล้ว
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

-15เทคนิคการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต
การระดมสมอง
การออกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์

ระดับ
5
4
3
2
1

วิธีดาเนินการ
ประชุม หารือ ถกเถียง หยิบยก การระดมสมอง หรือทา Work
Shop ประเด็นที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง
ออกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาความเสี่ยงการ
ทุจริตภารในองค์กร

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก
4
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก
3
ปานกลาง
ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน
2
น้อย
ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน
1
น้อยมาก
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ์
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ..............
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

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

-16ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknown Factor
(ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของ
กระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาทาการประเมิน
ความเสี่ยงว่ามีโอกาส หรือความเสี่ยงการทุจริต)
ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการ
ทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
-ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย 
ในช่อง Know Factor
-หากไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด
ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknown Factor
-หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor
ก็ได้
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงให้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ

ที่

-17ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว เหลือง

ส้ม

แดง

ตารางที่ 2 นาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร
-สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่า
-สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
-สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
-สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)
การนาโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูง
มากที่เป็นสีส้มและสีแดง มาทาการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากกระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า
1-3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน ค่า 1-3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนัน้ ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการป้องกันไม่
ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนัน้ SHOULD หมายถึงมีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1)
(เกณฑ์พิจารณาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนัน้ เกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

-18-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ที่

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ของการเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ
3 2 1
3 2 1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น x รุนแรง

ตารางที่ 3 นาข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
MUST
SHOULD
ค่าควรเป็น 3 หรือ 2
ค่าควรเป็น 1
ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1
2
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึง หน่วยงานกากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
×
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
×
×
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth
×
×

3
×
×
×

-19ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
ช่วงคะแนน
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
15-25 คะแนน
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
9-14 คะแนน
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4-8 คะแนน
4
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)
1-3 คะแนน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก
การพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน
โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่า (Low)
1-3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว
ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
สีเหลือง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน
มีมาตรการลด และประเมิน
สีแดง
ซ้าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
ให้นาความเสี่ยงรวม (จาเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
คุณภาพ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การ
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
จัดการ
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ดี
ต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
พอใช้
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
อ่อน
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง
สูง
ตารางที่ 4 ให้นาค่าความเสี่ยงรวม (จาเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่จะทาการ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นาไปบริหาร
จัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง
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เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control
Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทา
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลาดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทาการประเมินการควบคุมความ
เสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการ
ทุจริตอยู่ในระดับ ต่า หรือ ค่อนข้างต่า ให้ทาการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทาการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
หรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม)
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ที่

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...................................................................................
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลาดับ
ความรุนแรงความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การทุจริตต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่
มาตรการป้องกัน
โอกาส/
สถานะความเสี่ยง
การทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว เหลือง แดง

ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่า
อยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้
 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพิ่ม
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่า 3
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรงมากกว่า 3
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สีแดง : เกินกว่าจะยอมรับ

สีเหลือง : เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

สีเขียว : ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
นาผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ
ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไร
เพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้
7.1 เกินกว่าจะยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับไม่ได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)
ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยง
7.1 สถานะสีแดง (Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม)
(สถานะสีแดง)

7.2 สถานะสีเหลือง (Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม)
(สถานะสีเหลือง)

-247.3 สถานะสีเขียว (Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต
ความเห็นเพิ่มเติม
(สถานะสีเขียว)

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
เป็นการจัดทารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ
เสี่ยงระดับต่า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ที่

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เขียว
เหลือง
แดง

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เป็นการจัดทาแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือ
สถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล
ขึน้ อยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ 9 และตารางที่ 10
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

-25ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...................................................................
หน่วยงานที่ประเมิน.............................................................................................................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
สถานะของการดาเนินการ
จัดการความเสี่ยง







ยังไม่ได้ดาเนินการ
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
ผลการดาเนินงาน
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

-26ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)
หน่วยงานที่เสนอขอ ………………………………………………………………………………………………………………..
วันที่เสนอขอ
..............................................................................................................................
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นความเสี่ยงหลัก

1..................................................................................
2.................................................................................
3..................................................................................
เดิม

ใหม่

-27กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การรับ-จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย/การจัดทาบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ
- การกาหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
- การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม
- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจ ทาให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทาผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันการทุจริต
1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการ ลูกจ้าง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาคผนวก

แบบประเมินความเสีย่ งการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจาปี พ.ศ. 2562

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลซาสูง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแก่น
ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง นางสุชัญญา ขันแข็ง ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
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รายการ
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้าน
จัดสรร/โรงงาน
ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง
(ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอานายความสะดวกให้กับ
ประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้อง
ว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่านง่าย)
เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ในการดาเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ในการใช้อาคารในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับใบรับรองใบอนุญาต
หรือที่ยื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การประเมินภาษีที่ต่ากว่าความเป็นจริง
เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลางเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่า
คุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ
พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทน
การยื่นคาของจดทะเบียน ในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียก
รับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ
การดาเนินการยื่นคาขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากาหนดที่
ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคาขอ แต่มี
การรับเรื่องไว้
การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
การพิจารณาการตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ
อนุญาต ไม่ดาเนินการตามลาดับคาขอ
เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทาให้การรายงาน
การรับเงินประจาวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/รับเงินและออก
ใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่นาเงินสด เช็ค นาฝากธนาคารใน
วันนั้นแต่นาฝากในภายหลังและอาจนาเงินสดไปใช้ส่วนตัวก่อน
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ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาใน
การพิจารณาตรวจสอบ 1 วัน แต่ในบางกรณีอาจมีความจาเป็น
จะต้องทาการพิจารณาเกิน 1 วันทาการ เช่น กรณีมีความ
จาเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทา
การตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต
มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอรของการพิจารณา
รับสินบนเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน
การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมี
การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถาน
ประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานบริการ/สถานประกอบการที่
ขออนุญาต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
เจ้าหน้าที่ของรัฐทาการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น
ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบสารวจ แก้ไขใบสาคัญรับเงิน มีการ
ใช้หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือบัตร
ประชาชหมดอายุ เป็นต้น
รูปแบบความเสี่งการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจ
และตาแหน่งหน้าที่
การเข้าตรวจหรือเยี่ยม สถานที่ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน
ร้านค้า ฯลฯ โดยมีเจตนานาไปสู่การจ่ายเงินพิเศษรายเดือน
การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา
หรือจากเบาเป็นหนัก
การบิดผันข้อเท็จจริงในสานวนการสอบสวนคดีอาญา
การทาบัตรสนเท่ห์ว่ามีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการเพื่อทาการ
ตรวจค้นกรณีผู้ประกอบการร้านค้านั้นๆ ที่ไม่จ่ายเงินพิเศษรายเดือน
การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือเก็บเงินรายเดือน กับ
ผู้ประกอบการต่างๆ
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การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อ
ประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยจ่างๆ ให้กับพรรคพวก มี
ระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ให้กบั พรรคพวก
มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขาย
ตาแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย
การดาเนินการวินัย เป็นต้น
การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทางาน/การ
เรียกเงินค่าแรกเข้า (แป๊ะเจี๊ยะ) เพื่อแลกกับการเข้าทางาน
ใช้อานาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือ
จัดทาโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการแลกรับ
ผลประโยชน์ในภายหลัง
เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม
เช่น การปลอมระวางแผนที่มีการปกปิดและให้ถ้อยคารับรอง
อันเป็นเท็จเกี่ยวกับสภาพที่ดิน
ผู้บังคับใช้กฎหมาย นาตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ผู้ใช้น้ามันรถยนต์ราชการ นาน้ามันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูด
น้ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ามันไม่ครบตามใบสั่ง
จ่าย ส่วนน้ามันที่เหลือนาใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดย
เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ยักยอกเงินหลวง ปลอกแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
การสืบราคาที่กาหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคา
จากผู้ประกอบการจริง
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ในการกาหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การ
ออกแบบโครงสร้างมีการกาหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่
เกินความจาเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณการ
ราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
คณะกรรมการตรวจรับงานมีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน
หลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็น
สาระสาคัญ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการ
ประชุมที่เกินความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ย
ประชุม
การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความ
จาเป็น ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูง
โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง
มีการล็อกสเปควัสดุที่ทาให้ไม่เกิดการแข่งขัน
การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน
หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจา
กับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทาการ
ตรวจรับงานก่อสร้าง
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
นาไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น
เพื่อกาหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกาหนดขึ้นอย่าง
แท้จริงแต่เป็นการนาร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ
เป็นผู้กาหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR เป็นเพียง
การดาเนินการตามรูปแบบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กับเอกชน
การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดย
วิธีพิเศษ
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