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ค าน า 
 

การดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงด้าน การ 
ทุจริตซ่ึงเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ ค้นหาต้นตอทีแ่ท้จริงได้ยาก จึง
จ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตทีย่ั่งยืน ซ่ึงเป  นการรับผิดชอบ ของ 
หัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงค์ของทุกองค์กรทีร่่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเปน็วาระเร่งด่วนของ 
รัฐบาล  

การนำเคร่ืองมื อประเมินความเส่ียงกมาใช้ในองค์ก รทุจริต จะช่วยให้เป็นหลั กประกันในระดับ 
หนึ่งได้ว่าการด ำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีทีไม ่ พบกับการทุจริตทีค่าดคิดโอกาสทีจ่ะ 
ประสบกับปัญหาน้อย กว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายทีน่้อยกว่าอง ค์กรที่  
มีการนำเคร่ืองมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยใ ห้ เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจำมิใช่การเพิม่ภาระงานแต่อย่างใดซ่ึง  

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ใ นฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีบทบาทในการบริหารราชการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
และการประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมา ภิบาล  
เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ โดยก ำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจ ริตประพฤติมิ 
ชอบภายในเทศบาลต าบลเกาะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่ว ม 
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  เพือ่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาล ต าบล
เกาะยาว  จึงได้จัดท าคู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต    (FRAS:FRAUD RISK-ASSESSMENTS) เพือ่ก าหนด
มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต   การบริหาร  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหา 
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าทีรั่ฐทีเ่ป็นปัญหาสำคัญและก าหนดเป็แนวทาง  ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
การดำเนินงานทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริตซ่ึงเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกทีม่ีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
                                                                                                           มกราคม  2563 
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บทที่่ 1 

บทนำ   

 
 
หลักการและเหตผุล 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช)  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน   และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมภิบ าล 
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอ บในภาครัฐทีส่ร้ างความไม่เป็นธรรมและเหล่ือมล  ้ำในส ังคม 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  ซึ่งในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานต้อง
มีการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานทีม่ีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและมีบทบาทอำนาจหน้าทีใ่นการขับเ
คล่ือนหน่วยงานให้อยู่ภายใต้กรอบธรรมาภบิาล เพือ่ลดปัญหาการทุจริต   
การทุจริตเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรร มด้วย 
การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าทีไ่ปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าทีข่อง หน่วยงาน
ของรัฐ  ท า ให้เกิดการละทิง้คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าทีส่าธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และ
ความเป็นธรรม จนเกิดผลกระทบต่อ ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์ หลักขององค์กร 
หน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป   โดยผลประโยชน์ทีสู่ญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการ 
เงินคุณภาพการให้บริการ   ความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่าอื่นๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับ 
องค์กรจนถึงระดับสังคม  อย่างไรก็ตท่ามกลางผู้ทีจ่งใจกระทำความผิด  ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา 
หรือไม่มีความรู้ในเร่ืองดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก   จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเร่ืองทุจริต   ทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจบุนัที่่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในระดับทีรุ่นแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาประเทศอีก
ด้วย 
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บทที่่ 2 
ประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 
 

 
วัตถุประสงค์ประเมนิความเสี่ยงการทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์ ได้ ดังนั้น 
การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ทีเ่หมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้ านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส ำนึกและค่านิ ยมในการต่อต้านการ 
ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการ ทุจริตภายในองค์กร ทัง้นี้ การน ำ เคร่ืองมือ 
ความเส่ียงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็น หลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด ำเนินการขององค์กรจะไม่มีการ ทุจริต 
หรือในกรณีทีพ่บกับการทุจริตทีไ่ม่คาดคิดโอกาสที่ จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น 
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายทีน่้อยกว่าองค์กรทีไ่ม่มีการนความ เส่ียงมาใช้คร่ืองมือประเมินเพราะ 
ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เปน็ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซ่ึงมิใช่การเพ  ิ่มภาระ แต่อย่างใด 
โดยวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม มีดังนี ้

1) เพือ่ให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของ  
การดำเนินงานทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริตซ่ึงเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิง ประสิทธิภาพต่อไป 

2) เพือ่แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
3) เพือ่ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าทีรั่ฐไม่ให้เกิดการ 

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าทีอ่ันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริง 
เป็นแบบอย่างทีดี่ยืนหยัดทำในส่ิงทีถู่กต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4) เพือ่สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย  
และประชาชน 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงมคีวามแตกต างจากการตรวจสอบภายในอย างไร 
 

          การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการทำงานในลักษณะทีทุ่กภาระงานต้องประเมินความเส่ียง   
ก่อนการปฏิบัติงานทุกคร้ัง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเร่ิมปฏิบัติงานหลักตามภา ระกิจ  
ปกติของการเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที ่
มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

1) กำหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความ รับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ต้อง 
ตระหนักถึงความเส่ียงทีม่ีในการปฏิบัติงานในหน่ว ยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

2) ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กรทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีดี่ตามแนวปฏิบัติสากล 
เพือ่ให้เกิดการบริหารจัดการความเส่ียงทีอ่าจส่งผลกระทบกับกา รดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียง ทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน  
โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงานและ การ
ด าเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ต าบลเกาะยาว รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ กิจ ก า หนดไว้กลยุทธ์ทีเ่พือ่สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและ 
สร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง 
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3) มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการดำเนินงานของ อบต.แหลม  
เพือ่หลีกเล่ียงความเสียหาย หรือความสูญเสียทีอ่าจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมิ นผล 
การบริ หารความเส่ียงอย่างส ม่ าเสมอ มีการ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความ 
เส่ียงของเทศบาลและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร 
ความเส่ียงอย่างทัว่ถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหาร   ปลัด อบต.  พนักงาน
ส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
ประเภทความเส่ียงสามารถจำแนกความเส่ียงออกเป็นลักษณะ 4 ดังนี้  
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  Strategic( Risk : S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุ 

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมทีเ่กิดจากเปล่ียนแปลงของสถาน การณ์และเหตุการณ์ ภายนอกทีส่่งผลต่อ 
กลยุทธ์ทีก่ ำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง            
นโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวด ล ้อมกระทบต่ อ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
 

2) ความเส่ียงด้านการด ำเนินงาน   Operational( Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายใ น 
องค์กร /กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทีใ่ช้ /บุคลากร /ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่ อประสิทธิภ าพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ  

3) ความเส่ียงด้านการเงินFinancial( Risk : F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงินเช่น การบริหารการเงินทีไ่ม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ 
เป็นความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกับการเงินขององ ค์กร  เช่น  การประมาณการงบประมาณไม่ เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการด ำเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลเป็นต้น การวิเคราะห์ การ วางแผน การควบคุม 
และการจัดทำรายงานเพือ่นำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบี ยบCompliance( Risk : C) เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ  
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎร ะเบียข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท ำนิติกรรมสัญญา ก าร 
ร่างสัญญาทีไ่ม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 

 

ความเสี่ยงตามมาตรฐาน่COSO 2013  
ส าหรับมาตรฐานความเส่ียงCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
                องค์ประกอบที่ 1 :   สภาพแวดล้อมการควบคุม  Control( Environment)     
                 หลักการที่  1 - องค์กรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม   

หลักการที่  2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
หลักการที่  3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีอำนาจการส่ังการชัดเจน  
หลักการที่  4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่  5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
 
 



  

คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต   (FRAS:FRAUD RISK-ASSESSMENTS) พ.ศ. 2563   อบต.แหลม 7 
 

องค์ประกอบที่  2 : การประเมินความเส่ียง  Risk(Assessment)  
หลักการที่ 6  -  ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลัการที่   7  -  ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ 8  -  พิจารณาโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9  - ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงทีจ่ะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่  3 : กิจกรรมการควบคุม  Control( Activities)  
           หลักการที่ 10 – ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 
           หลักการที่ 11 -  พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
           หลักการที่ 12 -  ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการส่ือสาร Information( and Communication) 

หลักการที่ 13  -  องค์กรมีข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ 14  -  มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไป 

       หลักการที่ 15  -  มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นทีอ่าจกระทบต่อการ 
ควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 5  : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 -  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 -ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ  

เหมาะสม 
   ทัง้นี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง  Present&  
Function (มีอยู่จริ ง และ ไปปฏิบัติได้ ) อีกทัง้ท ำงานอย่า งสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึ งจะทำให้กา รควบคุม  
ภายในมีประสิทธิผล 
 
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัยทีน่ำไปสู่การทุจริต  Pressure/Incentive  ประกอบด้วย หรือแรง 
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากช่องโหวข่องระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ  
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน  Rationalizationและ หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 
สามเหล่ียมการทุจริต   Fraud(Triangle) 
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ขอบเขตประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 
คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้ 
5.1 ความเส่ียงการทุ จริตทีเ่กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานทีม่ี 

ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติก ารอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พศ.. 2558) 

5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตามการบริหารความเส่ียงทีดี่นั้นจะต้องให้คนในองค์กรทีม่ีหน้าทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่ าย 
ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเส่ียง และผ ลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู  ่ 
อีกทัง้ร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพือ่ลดสภาพปัญหาหรือหลีกเล่ียงควา ม 
ทีอ่าจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียง 

เพือ่ให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีระบบและด ำเนินไปในทิศทางเดียวกันทัว่ทัง้องค์กร  
โดยมีขั้นตอนสำคัญของ กระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กร ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี ้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กรInternal( Environment) เป็นพืน้ฐานทีส่ำคัญสำหรับกรอบ 
การบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการก ำหนดกลยุทธ์และ เป้าหมายขององค์กร ก าหนดกิจกรรมการ  การบ่งชี้ 
และประเมินจัดการความเส่ียง  

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรมงานของวิธีการ ท างานของ  
ผู้บริหารและบุคล ากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหม ายอ า นาจหน้ าทีแ่ละความ รับ 
รับผิดชอบ ซ่ึงผู้บริหารต้องมีการก ำหนดร่วม กันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส ำนึก การ 
ตระหนักและรับรู้เร่ืองความเส่ียง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร  

2.  การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) องค์กรควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ใน   
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การปฏิบัติงานทีช่ัดเจน เพือ่ให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ทีก่หนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ 
ความเส่ียงทีอ่งค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของRiskAppetiteและ Risk Tolerance 

3.การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้อง 
พิจารณาปัจจัยความเส่ียงทุกด้านทีอ่าจเกิดขึ้น เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์บุคลากรและการเงินการปฏิบัติงาน 
กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ทีอ่าจเกิดขึ้ น แหล่งความ เสี่ยง
จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร  

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซ่ึงมีอิทธิพลต่อ 
วัตถุประสงค์ /เป้าหมายขององค์กรยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่ งขันทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศตัวขับเคล่ือนหลักและ 
แนวโน้มทีส่่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรการยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร  

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นส่ิงต่างๆ ทีอ่ยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายข องค์กร 
ยกตัวอย่างเช่นขีดความ สามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร 
กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งท่ีเป็น 
ทางการและไม่เป็นทางการผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรนโยบายวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ องค์กรการรับรู้ 
คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานและแบบจลองทีพ่ัฒนาโดยองค์กรโครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบการระบุเหตุการณ์อาจดำเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัด
การทีรั่บผิดชอบในแผนงาน 
 

 ทัง้นี้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมได้จำแนกประเภทของความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก ่
1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์Strategic ( Risk) ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ ์

 

แผนการดำเนินงาน และการนแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมนอกจากนี้ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ยัง 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปจัจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกหนดกลยุทธ์ หรือการ 

ด าเนินงานเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแเนวทางการดินงานขององค์กร  
2) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ Operational( Risk) ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทัง้ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อม ูลความ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพือ่ให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายทีก่ ำหนดซ่ึงความ  
เส่ียงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลัก 
ขององค์กรในภาพรวม 

3) ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน(FinancialRisk) โดยอาจเป็น  
ความเส่ียงทีเ่กิดจากปัจจัยภายในการบริหารจัดการ  เช่น การวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติหรือ 
จากปัจจัยภายนอก เช่นการจัดสรรเงินงบประมาณหรือความเส่ียงทีคู่่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ ตามภาระ 
ผูกพันทีต่กลงไว้อันส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  

4) ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(ComplianceRisk) ข้อบังคับของ  
หน่วยงานก ำกับดูแล เช่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรีเป็นต้นรวมทัง้คว ามเส่ียงที ่
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับก าร ปฏิบัติร าชการ อบต.  เมื่อมีความเส่ียงด้านนี้เกิดขึ้น สูง 
จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม  

3. การประเมินความเส่ียง  Risk( Assessment)  ส าหรับการประเมินความเส่ียงเป็นขั้นตอนที ่
จะต้องดำเนินการ ต่อจากการระบุความเส่ียง โดย การประเมินความเส่ียงประกอบด้วย  2 
กระบวนการหลัก ได้แก ่

 
 



  

คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต   (FRAS:FRAUD RISK-ASSESSMENTS) พ.ศ. 2563   อบต.แหลม 10 
 

 
1) การวิเคราะห์ ความเส่ียงจะพิจารณาสาเหตุและแหล่งทีม่าของความเส่ียง ผลกระทบที ่

ตามมาทัง้ในทางบวกและทางลบ รวมทัง้โอกาสทีอ่าจเกิดขึ้นของผลกระทบทีอ่าจตามมา โดยจะต้องมีการระบ  ุ 
ถึง ปัจจัยทีม่ีผลต่อผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกิดขึ้น ทัง้นี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจ ะ 
ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์ /เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการ 
จัดการความเส่ียงทีด่เนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการ  ดังกล่าวด้วย  

2) การประเมินความเส่ียงการประเมินความเส่ียงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความ 
เส่ียงทีไ่ด้จากก ารวิ เคราะห์ความเส่ียง เทียบกับระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้  RiskAppetite) (ในกรณีทีร่ะดับ 
ของความเส่ียงไม่อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเส่ียง ความเส่ียงดังกล่าวจะได้รับจัดการทันที    

การก า หนดเกณฑ์ความเส่ียงเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียงควรสะท้อนถึงคุณค่า 
วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก ำหนดทางกฎหมายหรือ 
ข้อบังคับของหน่วยงานก ำกับดูแล  ซ่ึงเกณฑ์ทีก่หนดต้องสอดคล้องกั บนโยบายความเส่ียงขององค์กรและมีการ 
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจัยทีน่มาพิจารณาเพือ่ประกอบการก ำหนดเกณฑ์ความเส่ียงได้แก่ลักษณะและประเภท 
ของผลกระทบทีส่ามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระ ทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น 
กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบทีเ่กิดขึ้นแนว ทางในการกำหนดระดับความเส่ียงระดับของความเส่ียงที ่
สามารถยอมรับได้ระดับของความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการ  

โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Likelihood) ระดับของโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ความ 
เส่ียงและระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น  5 ระดับ โดยกหนดนิยามในแต่ละระดับดังนี้ 

5 ค่อนข้างแน่นอน  
4 น่าจะเกิด 
3 เป็นไปได้ทีจ่ะเกิด  
2 ไม่น่าจะเกิด  
1 ยากทีจ่ะเกิด 
ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียง 

แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี ้
1) ผลกระทบด้านการเงิน  
2) ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร  
3) ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ  
4) ผลกระทบต่อบุคลากรสคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลม  
5) ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดเนินงานโครงการสำคัญ แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ 
โดยกำหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้  
(5) วิกฤต 
(4) มีนัยสำคัญ  
(3) ปานกลาง 
(2) น้อย  
(1) ไม่มีนัยสำคัญ 
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5. การตอบสนองความเส่ียง Risk( Response) การกำหนดแผนจัดการความเส่ียงจะมีการน าเสนอ 
แผนจัดการความเส่ียงทีจ่ะดำเนินการต่อทีป่ระชุมคณะผู้บริหา รเพือ่พิจารณาและขออนุมัติการจัด ทรัพยากรทีจ่เป็น  
ต้องใช้ดาเนินการ (ถ้ามี ) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม  
ที่สุดจะคนึงถึงความเส่ียงทีย่อมรับได้ (RiskAppetite) กับต้นทุนทีเ่กิดขึ้เปรียบเทียบกับประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  รวมถึง
ข้อกฎหมาย และข้อ ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ความรับผิดชอบทีม่ีต่อสังคม ระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้ คือ 
ระดั บความเส่ียงที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ยอมรั บได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถด ำ เนินงาน 
และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทีว่างไว ้ 

ทัง้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจ ต้องค ำนึงถึงความเส่ียงทีอ่าจ 
เกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการ ซ่ึงอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์   เช ่นความเสี่ยงที่ ส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีสาระ ส าคัญ  แต่โอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจพิจารณาด ำเนินการ  
เป็นกรณีๆ ไป หรืออาจดำเนินการไปพร้อมๆ กับความเส่ียงอื่นๆ 

แนวทางในการจัดการความเส่ียง  
- การหลีกเล่ียง (Avoid) เป็นการด ำเนินการเพือ่หลีกเล่ียงเหตุการณ์ทีก่่อให้เ กิดความเส่ียง 

มักใช้ในกรณีทีค่วามเส่ียงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้  
- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพือ่ลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  

หรือลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉินContingency( plan) 
- การยอมรับ Accept)( ความเส่ียงทีเ่หลือในปัจจุบันอยู่ในระดับทีย่อมรับได้ โดยไม่ต้องด าเนินการ  

ใดๆ เพือ่ลดโอกาสหรือผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นอีกมักใช้กับความเส่ียงทีต้่นทุนของมาตรการจัดการ สูงไม่คุ้มกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ  

6. กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจ 
ว่าได้มีการจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับทีส่ามารถยอมรับได้เพือ่ป้องกันไม่ให้เ กิดผลกระทบต่อเป้าหมายของ
องค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร  ดังนั้น
กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท   คือ  

1) การควบคุมเพือ่การป้องกัน Preventive( Control) เป็นวิธีการควบคุมทีก่ ำหนดขึ้นเพือ่ป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก  

2) การควบคุมเพือ่ให้ตรวจพบ Detective( Control) เป็นวิธีการควบคุมเพือ่ให้ค้นพบ ข้อผิดพลาด 
ทีไ่ด้เกิดขึ้นแล้ว  

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ Directive( Control) เป็นวิธีการควบคุมทีส่่งเสริมหรือกระตุ้น 
ให้เกิดความสเร็จตามวัตถุประสงค์ทีต้่องการ  

4) การควบคุมเพือ่การแก้ไข Corrective( Control) เป็นวิธีการควบคุมทีก่ำหนดขึ้นเพือ่แก้ไขข้อ
ผิด พลาดที่เกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดซ ้ำอีกในอนาคต  ทัง้นี้ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความ
คุ้มค่า ในด้านค่าใ ช้จ่ายและ ต้นทุน กับผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับด้วย 
โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี ้

1) วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน,กระบวนการ)  
2) การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพือ่รับผิดชอบการควบคุมนั้น ซ่ึงควรมีความรับผิดชอบ  

ดังนี ้ 
(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงทีไ่ด้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพิม่เติมทีจ่เป็นเพือ่เพิม่ประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียง  

  3)  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
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7. ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร Information( and Communication) สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็น 
สำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเส่ียง ข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกับองคกร จากแหล่งข้อมูล 
ภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและส่ือสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบ 
และเวลา เพือ่ให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็น การรายงานการบริหารจัดการ
ความเส่ียง เพือ่ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเส่ียงทีเ่กิดขึ้น แล ะการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การ
สื่อสาร การส่ือสารทีม่ีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการส่ือสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน 
และการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน  

การบริหารความเส่ียงควรใช้ทัง้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้ม 
เหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติง านในอนาคต ส่วนข้อมูลปั จจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารใน การ  
พิจารณาความเส่ียงทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซ่ึงช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปล่ียน 
กิจกรรมการควบคุมตามความจเป็นเพือ่ให้ความเส่ียงอยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

8. การติดตาม Monitoring)( กระบวนการบริหารความเส่ียงทีด่ ำเนินการภายในเทศบาล ต าบล
เกาะยาวมีความจำเป็นต้องได้รับการส่ือสารถึงการประเมินความเส่ียงและการควบคุม ความคืบหน้าในการ บริหาร 
ความเส่ียง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเส่ียงหลัก รวมถึ งการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่ อเนื่อง
เพือ่ให้มั่นใจว่า 

1) เจ้าขอ งความเส่ียง Risk( Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์วิเคราะห์และ 
บริหารความเส่ียงทีอ่ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอและเหมาะ  

2) ความเส่ียงทีม่ีผลกระทบสคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึง 
ความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง และแนวโน้มของความเส่ียงต่อผู้บริหารทีรั่บผิดชอบและคณะอนุกรรมการ 
บริหารความเส่ียง  

3) ระบบการควบคุมภายในทีว่างไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามา  
ปฏิบัติใช้จริงเพือ่ป้องกันหรือลดความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึรวมทัง้มีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายใน 
อยู่เสมอเพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเส่ียงทีเ่ปล่ียนไปเจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบความเส่ียงรายงาน 
สถานะความเส่ียง รวมถึงกระบวนการบริหารคว ามเส่ียงให้หัวหน้าได้ทราบ และน ำความเส่ียงเข้าเสนอในที ่
ประชุมผู้บริหารเพือ่ทราบ/พิจารณาต่อไป 
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บทที่่3 

การวิเคราะหค์วามเสีย่งการทุจริต     
 

 

การวิ เคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดผลกระทบของ 
ความเส่ียงต่างๆ เพือ่ประเมินโอก าสและผลกระทบของความเส่ียง และด ำเนินการวิเคราะห์และจัดล ำดับความ 
เส่ียงโดยก ำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทีจ่ะใช้ในการประเมิ นความเส่ียงด้านการทุจริต ได้แก่ 
ระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเส่ียง ทัง้นี้ 
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาทีไ่ม่สามาวเลขหรือจถระบุเป็นตัานวนเงินทีช่ัดเจนได้ 

 

ขั้นตอนการประเมนิความเสี่ยงการทุจริตมี  9 ขั้นตอน ดังนี ้
1. การระบุความเส่ียง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
3. เมทริกส์ระดับความเส่ียง  
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง  
5. แผนบริหารความเส่ียง  
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
7. จัดทำระบบการบริหารความเส่ียง  
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง  
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

 

ขั้นเตรียมการ:ประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 
ก่อนทำการประเมินความเส่ียงการทุจริต ต้องมีการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่  

ละประเภททีจ่ะท ำการประเมิน ซ่ึงคู่มือนี้ได้จ ำแนกขอบเขตของการประเมินควา มเส่ียงก าหนด  ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
ความเส่ียงการทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน ให้บริการประชาชนอนุมัติ 
หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ .ศ. 2558) 
ความเส่ียงกา รทุจริตในความโปร่งใสของการใ ช้ อ า นาจและตำ แหน่งหน้าทีแ่ละ 
ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐเมื่อ 
คัดเลือกได้แล  ้วให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานข องประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการด ำเนินงานทีอ่าจ ก่อให้เกิด 
การทุจริ ตและจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบั ติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานทีเ่ก  ี่ยวข้อง
จากนั้นจึงลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเส่ียงการทุจริตตามขั้นตอนดังนี ้

1. เลือกงานด้านทีจ่ะทำการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
2. เลือกกระบวนงาน จากงานทีจ่ะทำการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานทีจ่ะทำการประเมิน 

ความเส่ียงการทุจริต 
ตัวอย่างในการประเมินความเส่ียงในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  

1. งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอน 
3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 
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ขั้นตอนที ่ 1 การระบุความเสี่ยง Risk( Identification)  
น าข้อมูลทีไ่ด้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบ  ัติงาน  

ของกระบวนงานทีจ่ะทำการประเมินความเส่ียงการทุ จริต ซ่ึงในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบ ขั้นตอนย่อย 
ในการระบุ ความเส่ียงตามขั้นตอนที ่ 1 ให้ท า การระบุความเส่ียงายละเอียด รูปแบบอธิบายร ายละเอียด  
พฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะทีม่ีความเส่ียงการทุจริ ตเท่านั้น และในการประเมินต้องค ำนึงถึงความเส  ี่ยง 
ภาพรวมของการดำเนินงานเร่ืองทีจ่ะท ำการประเมินด้วย เนื่องจากกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอ น 
อาจไม่พบความเส่ียง หรือโอกาสเส่ียง ต่ า แต่อาจพบว่าความ เส่ียงในเร่ืองนั้นๆในการ ด าเนินงานทีไ่ม่ได้อยู่ใ น 
ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเส่ียงการทุจริตน ั้นอยู่แล้ว  
น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเส่ียงซ่ึงเป็น KnownFactor หรือ Unknown Factor 
 

Known Factor 
ความเส่ียงทัง้ปัญหา/พฤติกรรมทีเ่คยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายทีจ่ะเกิดซ้ า 
หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 
 

 Unknown Factor ปัจจัยความเส่ียงทีม่าจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าตนไปก่อนไข้เสมอ) 
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เทคนิคการค้นหาความเสี่ยงการทจุริต   วิธ ีด าเนินการ  

การระดมสมอง  ประชุม หารือ ถกเถยีง หยบิยก การระดมสมอง หรือทำ Work   

  Shop ประเด็นทีม่ีโอกาสเกิดความเส่ียง  

การออกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ออกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เพือ่ค้นหาความเส ี่ยง  

  ทุจริตภารกิจในองค์กร  

 เกณฑร์ะดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเส ีย่ง (Likelihood)  
     

ระดบั โอกาสทีเ่กิด  ค าอธิบาย  

5 สูงมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ  

4 สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง  

3 ปานกลาง  มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง  

2 น้อย  มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยคร้ัง  

1 น้อยมาก  มีโอกาสเกิดขึ้นยาก  
 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ทีส่่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดบั โอกาสทีจ่ะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก 
3 ปานกลาง ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน 
2 น้อย ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน 
1 น้อยมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ภาคทัณฑ ์ 

 
 
 

 

ประเมนิความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
ประเมนิความเสี่ยงการทุจริต่ดา้น 

 ๑ ความเส่ียงการทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 

 ๒ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและต าแหน่งหน้าที่  


 ๓ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน/งาน........................................................................................................................................  
ชื่อหน วยงาน/กระทรวง.............................................................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ.............................................................................................โทรศัพท์................................ 
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ตารางที่่ 1 ตารางระบคุวามเสี่ยงKnow    
( Factor และ Unknown Factor) 

     

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
   Know Factor Unknown Factor 
 (ให้อธิบายรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตของ    
 กระบวนงาน หรืองานทีเ่ลือกมาทำการประเมิน    
 ความเส่ียงว่ามีโอกาสหรือความเส่ียงการทุจริต)    
 

ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตทีม่ีความเส่ียงการทุจริตเท่านั้น 
และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  

- ความเส่ียงทีเ่คยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว  √ ให้ใส่เคร่ืองหมาย ในช่องKnow 
Factor 

 
- หากไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 

ให้ใส่เคร่ืองหมาย    √  ในช่อง  Unknown Factor 
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท  Known Factor หรือUnknown Factor 

ก็ได้ 
 

ขั้นตอนที่่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
การวิเคราะห์สถานะความเส่ียงให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่แสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของ  

แต่ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจรเหลืองเขียวส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน 
ช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
      สถานะสี่เขียว :  ความเสี่ยงระดับต่ า 
 
      สถานะสีเหลือง:ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง   
      ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 

     สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานทีม่ีผู้เกี่ยวข้องหลายคน   
     หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือ    

                          ไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าทีป่กติ 
 

     สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมากเป็นกระบวนงานทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก   
     คนทีไ่ม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดอย่าง  
     สม่ าเสมอ 
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ตารางที่่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง่(แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
 

เขียว 
  

เหลือง 
  

ส้ม 
  

แดง 
 

        

              

              
 
 

 

ตารางที่ 2 โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต จากตารางที ่1 นำมาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริตตามไฟสี ่จราจร 
-  สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต ่ำ 
-  สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง 
-  สีส้ม หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง 
-  สีแดง หมายถึงความเส่ียงระดับสูงมาก 

 
ขั้นตอนที่่ 3 เมทริกส์ระดบัความเสี่ยง RiskLevel (matrix)  

การนำโอกาส /ความเส่ียงการทุจริต ทีม่ีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเส่ียงระดับ 
มากทีเ่ป็นสีส้มและสีแดงมาทำการหาค่าความเส่ียงรวม ซ่ึงได้จากกระดับความจ ำเป็นของการเฝ้าระวังทีม่ีค่า 1 - 3 
คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบทีม่ีค่า - 3 เช่นกัน 1 ค่า 1 - 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี ้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้  
- ถ้า เป็นกิจกร รมหรือขั้นตอนหลักทีส่ ำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ  

ขั้นตอนนั้นเป็น  MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระ วังความเส่ียงการทุจริตทีต้่องท ำการป้องก ัน ด าเนิน 
การไม่ได้ ค่าของ  MUST คือ ค่าทีอ่ยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต ่ำในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ SHOULD 
คือ ค่าทีอ่ยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

(ตัวอย่างตามตารางที ่3.1)  
(เกณฑ์พิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตว่าเป็นMUSTหรือSHOULD)  
  
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงินได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายในInternalProcess  
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้Learning& Growth ค่าอยู่ที ่1 หรือ 2  
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            (ตัวอย่างตามตารางที ่3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

 

ตารางที่่  3  SCORING ทะเบียนขอ้มลูทีต่อ้งเฝ้าระวัง  2  มติิ่    
   (หรือตารางเมทริกส์ระดบัความเสี่ยง RiskLevel( matrix)) 

  

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจ าเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเส่ียงรว 
  ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ จำเป็น x รุนแรง 
  3 2 1 3 2 1  

         
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลทีม่ีสถานะความเส่ียงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที ่2 มาหาค่าความเส่ียง (ระดับความ
จ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 
แนวทางในการพิจารณา 

ระดบัความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง่และ่ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 
ตารางที่่ 3.1 ระดบัความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

  

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอน กิจกรรมหรือขั้นตอน 
       MUST SHOULD 
  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 

    
 

 

ตาราง่3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบตามBalanced Scorecard 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1  2  3  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders          

รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตรภาคีเคือข่าย     ×   ×  

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิม่Financial 
    

× 
  

× 
 

       

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User     ×   ×  

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process  ×   ×     

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  ×   ×     
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ระดับความเส่ียง   Degree( of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเส่ียง โดย 
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาสxผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้

 
ระดบัความเสีย่ง  Degree (of Risk) 

 
    

     ล าดับท่ี ระดบัความเสี่ยง  ช วงคะแนน 
1 ความเส ีย่งระดบัสงูมากExtreme       ( Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส ีย่งระดบัสงู High ( Risk : H)   9-14 คะแนน 
3 ความเส ีย่งระดบัปานกลาง Moderate      ( Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส ีย่งระดบัต่ า (Low Risk : L)    1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง (RiskProfile) ทีไ่ด้จาก 

การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง (Likelihood)และผลกระทบที่  
เกิดขึ้น(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงทีส่ามารถยอมรับได้ (RiskAppetite Boundary) โดยที ่

 

 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
 

 

ซ่ึงจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง (RiskProfile)แบ่งพืน้ทีเ่ป็น (ส่วน 4 
โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
  ต่ า  (Low)  1 - 3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium)  4 - 8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่ม ี สีเหลือง 

   มาตรการควบคุมความเส่ียง  
เส่ียงสูง (High)  9 - 14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม 
เส ีย่งสงูมาก (Extreme)  15 - 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมิน สีแดง 

   ซ ้ำหรือถ่ายโอนความเส่ียง  
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ขั้นตอนที่่ 4 การประเมนิการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control( Matrix Assessment) 
ให้นำความเส่ียงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที ่3 มาทำการประเมินการควบคุมการ 

ทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี ้

ด ี: จัดการได้ทันทีกคร้ังทีเ่กิดความเส่ียงทุจริต ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิม่            

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางคร้ังยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับผลงานองค์กร 
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ            

อ อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิม่เกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ    

ตารางที่่ 4 ตารางแสดงการประเมนิการควบคุมความเสี่ยง    
  

         
  

  คุณภาพ  ค าประเมนิการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  การ  ค าความเสีย่ง  ค าความเสี่ยง  ค าความเสีย่ง  

  จัดการ  ระดับต่ า  ระดบัปานกลาง  ระดบัสูง  

  ด ี   ต่ า    ค อนขา้งต่ า   ปานกลาง   

  พอใช้   ค อนขา้งต่ า   ปานกลาง   ค อนขา้งสงู   

  อ อน   ปานกลาง    ค อนขา้งสูง   สูง   
 
 

ตารางที่ 4 ให้เห นค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางที  ่ 3  การประเมินการควบคุม 
ความเส่ียงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการของอ งค์กรกับความเส่ียงเร่ืองทีจ่ะท ำการ ประเมิน 
(ดี/พอใช้ /อ่อน) เพือ่ประเมินว่า ความเส่ียงการทุจริต มีค่ าความเส่ียงอยู่ระดับใด จะได้น ำ จัดการความเส่ียง 
ตามความรุนแรงของความเส่ียง 
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เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ทีจ่ะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ  
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้น ำผลทีไ่ด้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ ความเสี่ยงและผลกระทบ  
ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่ วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความ เส่ียงในระ ดับใดในตารางความเส่ียง 
ซ่ึงจะทำให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดที่จะต้องมีการจัดการบริหารจัดการก่อน 
 

ขั้นตอนที่่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ให้เลือกเหตุการณ์ทีม่ีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง  Risk - Control  

Matrix Assessment ในตารางที ่4 ทีอ่ยู่ในช่องค่าความเส่ี ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง  ปานกลาง มาท าแผน 
บริหารความเส่ียงการทุจริตตามล ำดับความรุนแรง (กรณีทีห่น่วยงานท ำการประเมินการควบคุมความ เส่ียง 
ในตารางที ่4 ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับข้างสูง  สูงปานกลาง เลย แต่พบว่าความเส่ียงการ ทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า 
หรือ ค่อนข้างต  ่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเส่ียง ในเชิงเฝ้าระวังควา ม ทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณา ท า
การเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด ำเนินงานทีอ่าจก่อใ ห้เกิด หรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต 
น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริต เพิม่เติม) 
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ตารางที่่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง................................................................................... 

 

ที ่ รูปแบบ่พฤตกิารณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมี
ช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง  

 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือมีการ
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการ
กีดกันการสร้างอุปสรรค  

 

กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทาง
ลบต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง  

 

ตารางที่ 5  พิจารณาเหตุการณ์ความเส่ียง ทีม่ีค่าความเส่ียงการทุจริตจากตารางที ่4 ตามลำดับ 
ความรุนแรงความเส่ียงทีม่ีอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเส่ียงเพือ่การทุจริตต่อไป 

 
 

 

ขั้นตอนที ่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
เพือ่ติดต ามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน 

บริหารความเส่ียงของขั้นตอนที ่ 5 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดักเพือ่เป็นการยืนยันผลการป้องกัน 
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทจุริต 
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง           

 ตารางที่่ 6 ตารางจัดท่ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
              

ที ่ มาตรการป้องกัน  โอกาส/  สถานะความเสี่ยง 
 การทุจริต  ความเสี่ยงการทุจริต  เขยีว   เหลือง   แดง   

              

               

 
ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางที ่5 ว่า 

อยู่ในสถานะความเส่ียงระดับใด เพือ่พิจารณาทำกิจกรรมเพ่ิมเติม  กรณีอยู่ในข่ายทีย่ังแก้ไขไม่ได้ 
สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีทีอ่ยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ ิ่มเติม 

 

     สถานะสีเหลือง  : เกิดกรณีทีอ่ยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /นโยบาย 
โครงการ/กิจกรรมทีเ่ตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่า 3  

 สถานะสีแดง  : เกิดกรณีทีอ่ยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมี มาตรการ /นโยบาย/โครงการ /กิจกรรม 
เพิม่ขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรงมากกว่า 3 
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สีแดง: เกินกว่าจะยอมรับ 
 
 
 

 

สีเหลือง: เกิดขึน้แล้วแต่ยอมรับได้ 
 
 
 

 

สีเขยีว:ยงัไม่เกิดเฝ้าระวงัต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่่ 7 จัดท่าระบบการบริหารความเสี่ยง  
ผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางที ่6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ 

ซ่ึงในขั้นตอนที ่7 สถานะความเส่ียงการทุจริตทีอ่ยู่ในข ่ายทีย่ังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไร 
เพิม่เติมต่อไป โดยแยกสถานะเพือ่ทำระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้  

7.1 เกินกว่าจะยอมรับ (สถานะสีแดงRed) ควรมีกิจกรรมเพิม่เติม  
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับไม่ได้ (สถานะสีเหลืองYellow)ควรมีกิจกรรมเพิม่เติม  
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียวGreen) 

 
ตารางที่่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

 7.1 สถานะสแีดง(Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิม่เติม 
      
 ความเสี่ยงการทุจรติ   มาตรการป้องกันการทุจริต่(เพ่ิมเตมิ)  

 (สถานะสีแดง)     

      

 

 7.2 สถานะสเีหลอืง (Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิม่เติม 
      

 ความเสี่ยงการทุจรติ   มาตรการป้องกันการทุจริต่(เพ่ิมเตมิ)  

 (สถานะสีเหลือง)     
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7.3 สถานะสีเขยีว (Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
  

ความเสี่ยงการทุจรติ ความเห็นเพ่ิมเตมิ่(สถานะสีเขยีว) 
 
 
 
 
 

 

ขัน้ตอนที่่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
เป็นการจัด ท ารายงานสรุปให้เห็นใน ภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

ตามขั้นตอนที ่7 มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความสีเขียวหมายถึง ความ เส่ียงระดับ ต่ า 
สีเหลืองหมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง สีแดงหมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 

 

  ตารางที่่ 8 ตารางรายงานการบรหิารความเสี่ยง 
         

  สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขยีว เหลือง แดง) 
ที ่  เขียว   เหลอืง   แดง  

          

 

ขั้นตอนทีก่ารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
เป็นการจัดท ำแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตหรือ 

สถานะแผนบริ หารความเส่ียงทุจริต ตารางที ่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซ่ึงห้วงระยะเวลาของการรายงาน 
ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือนกไตรมาสทุซ่ึงแบบในการรายงาน ตามตารางที ่ 9 และตารางที ่ 10 
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
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ตารางที่่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  

แบบรายงานสถานะแผนบรหิารความเส ีย่งการทจุรติวนัท ี่     ณ……………………………………………………….. 

หนว่ยงานท ีป่ระเมนิ ......................................... ...................................................... 
  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ย  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการด าเนินการ      ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง      เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

       เร่ิมดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
       ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 

 
      เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 .............................................................................................................. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

  

ผลการด าเนินงาน  

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 
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ตารางที่่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต่ระหว างปี่(ทดแทนแผนเดมิ) 
 

 

หน วยงานทีเ่สนอขอ……………………………………………………………………………………………………………….. 
วันทีเ่สนอขอ………….............................................................................................................................. 

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดมิ   

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม    

ผู้รับผิดชอบหลัก   

ผู้รับผิดชอบรองทีเ่ก่ียวขอ้ง   

เหตผุลในการเปลี่ยนแปลง 1..............................................................  
 2..............................................................  
 3..............................................................  
   

ประเดน็ความเสี่ยงหลัก เดมิ ใหม  
   

   

   

   
  
 

 

 

กระบวนงานทีเ่ข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือทีอ่าจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ - จ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซ้ือจัดจ้าง และการจ้างบริการ  
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ทีจ่ะเข้าประมูลหรือขายส ินค้า 
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์  
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีไ่ม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการ  
- กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
- การใช้อำนาจหน้าทีเ่รียกรับผลประโยชน์ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่ถูกต้องตามระเบียบ   
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันทีเ่หมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าทีใ่ช้อำนาจ ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วย 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
1) การเสริมสร้างจิตสนึกให้ข้าราชการลูกจ้างรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
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- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที ่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที ่ 
- การส่งเสริมให้ผู ้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างทีดี่  

2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมทีอ่าจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน 

ราชการ และลูกจ้างอย่างสม ่ำเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



  

คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต   (FRAS:FRAUD RISK-ASSESSMENTS) พ.ศ. 2563   อบต.แหลม 28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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แบบประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 
 
การประเมนิความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัตหิน้าทีท่ีอ่าจก อให้เกิดการทุจริตหรือ่

ขดักันระหว างผลประโยชน์ส วนตนกับผลประโยชน์ส วนรวมของหน วยงานประจ าปี่พ.ศ.่2563   
 
 
 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน 

๑. ความเส่ียงการทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

 ๒. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 

 ๓. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 
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การประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 
 
      การประเมินความเส่ียง 

ข้อ  รายการ   น้อย  น้อย ปาน สูง สูง 
     มาก   กลาง  มาก 

     1  

ความเส่ียงการทุจริตทีเ่กี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด 
จัดสรร/โรงงาน       

2  ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจ       
  (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐานอำนายความสะดวกใ       
  ประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีผังประกอบ จึงต้อง       
  ว่าจ้างผู้ตรวจ หรือผู้อนุมัติ อนุญาต จะได้ผ่าน       

3  เจ้าหน้าทีข่องรัฐสมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล       
  ในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล ื่อนย้าย       
  อาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย         

4  เจ้าหน้าทีข่องรัฐสมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล       
  ในการใช้อาคารในการใช้อาคารทีไ่ม่ตรงกับใบรับรองใบ        
  หรือทีย่ื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น         

5  การประเมินภาษีทีต่ ่ำกว่าความเป็นจริง         

6  
เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลางเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าคุ้มครอง) 
จากผู้ประกอบการ       

           
7  พนักงาน เจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทน       

  การยื่นคำของจดทะเบียน ในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียก       
  รับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพือ่สิทธิพิเศษ       

8  การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนด        
  ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพือ่ความรวดเร็วใน       
  พิจารณาอนุมัติ อนุญาต         

9  การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร       
  เป็นมาตรฐานเดียวกัน         

10  การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามทีร่ะบุไว้ในคำขอ       
  การรับเร่ืองไว้         

11  การเก็บเร่ืองไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพือ่เรียกรับผลประโยชน์       
12  การพิจารณาการตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุม  ัติ       

  อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ         
13  เจ้าหน้าทีม่ีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให ้การรายงาน       

  การรับเงินประจ าวันน้อยกว่าทีรั่บไว้จริง/รับเงินและออกใบเสร จ       
  การรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝาก วันนั้นแต่น าฝากใน       
  ในภายหลังและอาจนำเงินสดไปใช้       
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   การประเมนิความเสี่ยงการทุจริต      
           
      การประเมินความเส่ียง 

ข้อ   รายการ น้อย  น้อย ปาน สูง สูง 
     มาก   กลาง  มาก 

14  ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาใน       
  การพิจารณาตรวจสอบ 1 วัน แต ่ในบางกรณีอาจมีความจ าเป็น       
  จะต้องทำการพิจารณาเกิน 1 วันทำการกรณีมีความเช่น       
  จำเป็นต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพ ื่อลงพื้นที่       
  การตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต       
  มีความเส่ียงทีเ่จ้าหน้าทีอ่าจอาศัยช่องว่างหรือประโยชน์โดย       
  มิชอบ อาจเรียกรับในขั้นตอรของการพิจารณา       

15  รับสินบนเพือ่ให้ผ่านมาตรฐาน       
16  การตรวจสอบสถานทีต้ั่งทีข่ออนุญาตประกอบกิจการ        

  การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณี       
  ประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์       

17  การสุ่มตรวจสอบสถานทีต้ั่งสถานบริการ/สถานประกอบการ       
  ขออนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย       
  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์       

18  การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท ่านเอื้อ       
  ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายทีคุ่ณสมบัติไม่ถูกต้อง       
  ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์       

19  เจ้าหน้าทีข่องรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย  เช่น       
  ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบสำรวจ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการ       
  ใช้หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลทีเ่สียชีวิตหรือ       
  ประชาชหมดอายุ เป็นต้น       

20  รูปแบบความเส่ีงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ       
  และตำแหน่งหน้าที่ การเข้าตรวจหรือเยี่ยม สถานที่ของผู้                  

   ้ประกอบการ เช ่น ร้านค้า  ฯลฯ  โดยมีเจตนาน าไปสู่การจ่าย       
  เงินพิเศษ       

21  การเปล่ียนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป  นเบา       
  หรือจากเบาเปน็หนัก       

22  การบิดผันข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญา       
23  การใช้ตัวกลางในการรับเงินพิเศษ หรือเก็บเงินรายเด ือนกับ       

  ผู้ประกอบการต่างๆ       
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  การประเมนิความเสี่ยงการทุจริต      
           
      การประเมินความเส่ียง 

ข้อ  รายการ น้อย  น้อย ปาน สูง สูง 
     มาก   กลาง  มาก 

24  การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบฯ ท ี่เอ้ือ       
  ประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน       

25  การออกระเบียบ กฎหมายข้อส่ังการต่างๆ ทีเ่อื้อประโยชน์มี       
  ผลประโยชน์ทับซ้อน       

26  การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยต่างๆ ให้กับพรรคพวก       
  ระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์       

27  การแต่งต้ังคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ให้กับพรรคพวก       
  มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์       

28  ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซ้ือขาย       
  ต ่ำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ังโยกย้าย       
  การดำเนินการวินัย เป็นต้น       

29  การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพือ่รับพนักงานเข้าท       
  เรียกเงินค่าแรกเข้า(แป๊ะเจี๊ยะ) เพือ่แลกกับการเข้าทำงาน       

30  ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพืน้ที่       
  จัดทำโครงการทีม่ีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการแลกรับ       
  ผลประโยชน์ในภายหลัง       

31  เจ้าหน้าทีข่องรัฐรู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม       
  เช่นการปลอมระวางแผนทีม่ีการปกปิดและให้ถ้อยคำรับรอง       
  อันเป็นเท็จเกี่ยวกับสภาพทีดิ่น       

32  ผู้บังคับใช้กฎหมาย น าตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์       
  มิชอบ       

33  รูปแบบความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้       
  งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ                  

  

ผู้ใช้น ้ำมันรถยนต์ราชการ นำน ้ำมันไปใช้ส่วนต ัวระหว่างทางหรือ
เติมน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ ามันไม่ครบตาม
ใบสั่งจ่ายส่วนน้ ามันที่เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดย       

  เจ้าหน้าทีร่่วมมือกับผู้ประกอบการ       
34  เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลาค่าเช่าบ้าน       

  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่ัก       
35  ยักยอกเงินหลวง ปลอกแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย        
36  การสืบราคาทีก่ำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มี       

  จากผู้ประกอบการจริง       
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 การประเมนิความเสี่ยงการทุจริต      
        
   การประเมินความเส่ียง 

ข้อ รายการ น้อย  น้อย ปาน สูง สูง 
  มาก   กลาง  มาก 

37 ในการกำหนดTOR การจัดซ้ือ จัดจ้าง การจ้างทีป่รึกษา       
 ออกแบบโครงสร้างมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน       
 เกนิความจำเปน็Over( Designs) เพือ่ใหม้กีารประมาณการ       
 ราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน       

38 คณะกรรมการตรวจรับงานมีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน       
 หลายคร้ังเกินความจริง เพือ่ประโยชน์ในการเบิกค่าเบีย้ประชุม       
 หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทัง้ทีไ่ม่มีประเด นสาระท่ี       
  ส าคัญ       

39 คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆของหน่วยงานมีการ        
 ประชุมทีเ่กินความจำเป็นเพือ่ประโยชน์ในการเบิก       
 ประชุม       

40 การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานทีแ่อบแฝงหรือที่       
 จำเป็น ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ม่คุ้มค่า       

41 มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภาย       
 โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง       

42 มีการล็อกสเปควัสดุทีท่ำให้ไม่เกิดการแข่งขัน       
43 การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน       

 หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง       
44 คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานทีก่่อสร้าง แต่จะมาเจรจา       

 กับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามทีผู้่รับเหมาแจ้งตรวจรับงาน       
 ก่อสร้าง       

45 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน ้ำใจ/การเล้ียงรับรองซึ่งจะน า       
 ไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา       

46 มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ทีจ่ะมาเป็นคู่สัญญาเพ่ือก าหนด       
 คุณลักษณะ(TOR) ซ่ึงไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็น       
 การน า TOR  ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดการแต่ง       
 ตั้งคณะกรรมการ TOR  ก าหนดเปน็เพยีงการด าเนินการตามรูป       
 แบบของทางราชการ เพ่ือเอื้อผลประโยชนให้กับเอกชน       
        

47 การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและผู้รับจ้างโดย       
 วิธีพิเศษ        


