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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 



ความเปนมา 

๑.  ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ในชวงป พ..ศ  

๒๕๖๓ ประเทศไทยได ๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูในอันดับท่ี ๑๐๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ 

และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได

กําหนดเปาประสงคหลักในการเพ่ิมระดับของคาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกวา

รอยละ ๕๐ และเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ไดนําเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาใชในการประเมินการดําเนินงานของ

สวนราชการ เพ่ือยกระดับความโปรงใสซ่ึงจะสนับสนุนใหคา CPI ของประเทศสูงข้ึน ซ่ึงเปนเกณฑประเมินผลท่ี

ตองการใหหนวยงานของภาครัฐยกระดับการดําเนินงานใหโปรงใสและตอตานการทุจริตในองคกร โดย

สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน การใหความรูตามคูมือประมวลจริยธรรม

เก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

๒.  เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA)  มีการประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกร เก่ียวกับการดําเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยง

การทุจริตของหนวยงาน  โดยจะตองเปนผลประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ

ดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ

หนวยงาน  เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญในการปองกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปรงใสและตรวจสอบได  

การแกไขปญหาการกระทําผลวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย 

๓.  แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ดานการปองปราม ไดกําหนดใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

(ศปท.) ดําเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจําทุก

ป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกร

ได ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน

ท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต

ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมินความ

เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือ

ในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความ



เสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช  เพราะไดมี

การเตรียมปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

 

๒. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. จะใชแนวทางปฏิบัติตามคูมือการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต จัดทําโดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน ป.ป.ท. ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ซ่ึง

เปนการประเมินความเสี่ยง เนนตามคูมือมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบท่ี ๒ หลักการท่ี ๘ ในเรื่องการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนหลัก  

กรอบตามหลักการของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 

COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐาน ท่ี

ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเม่ือป ๑๙๙๒  มีการออกแนวทางดานการควบคุมภายใน การ

กํากับติดตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดสองในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือ

ตอบสนองตอความคาดหวังขององคกรในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน  

  

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้  

 Corrective :   แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดข้ึนซํ้าอีก  

 Detective :     เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสองตั้งแตแรก       

                   ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้น 

          แกผูบริหาร  

 Preventive :  ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด ในสวนท่ี 

         พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซํ้าอีก  

(Known Factor) ท้ังท่ีรูวาทําไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวย 

การปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก  

 Forecasting :  การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปรามลวงหนาในเรื่อง 

ประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณ

การลวงหนาในอนาคต (Unknown Factor)  

 

 

 

 

 



๓. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต  

องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือ แรง

กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุม 

กํากับควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตาม

ทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต  

แบงประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเปน ๓ ดาน ดังนี้  

๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   

๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  

๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี ๙ ข้ันตอน ดังนี้ 

 
 

ข้ันเตรียมการ : ประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 

กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สสวท. ไดทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน ท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริต โดยจะมีขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ๓ ดาน ตามคูมือฯ ไดแก 

ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช

อํานาจและตําแหนงหนาท่ี และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ เพ่ือจัดเตรียมขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑในการปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวของ จากนั้นจึงลงมือทําการตามข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต   



 

จากการรวบรวมขอมูล มีความเห็นวา ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ สสวท. ควรจะทําการประเมิน

ความเสี่ยง ไดแก การเบิกจายคาเดินทางไปราชการ เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย

หลายสวน  จึงไดขอสรุปวา จะนํากิจกรรม “การเบิกจายคาเดินทางไปราชการ”  มาประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตในปงบประมาณ ๒๕๖๔  

กระบวนการการเบิกจายคาเดินทางไปราชการ แตละข้ันตอนจะมีข้ันตอนยอยซ่ึงจําเปนตอง

มีการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีในบางสวน และอาจพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตไดท้ัง ๓ ดาน ไดแก 

๑) ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  

๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  

 

ข้ันตอนท่ี ๑ การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

  

  เม่ือไดขอมูลรายละเอียดข้ันตอน การปฏิบัติงานของการเบิกจายคาเดินทางไปราชการแลว 

ซ่ึงเปนกระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ยอมประกอบไป

ดวยข้ันตอนยอย ในการระบุความเสี่ยงตามข้ันตอนท่ี ๑ ใหทําการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ 

พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงใน

ภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องท่ีจะทําการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอน

อาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ํา แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดําเนินงานท่ีไมไดอยูใน

ข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว 

นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภทของความเสี่ยงซ่ึงเปน Known Factor หรือ Unknown Factor 

 



ท้ังนี้ ในการระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริต มีหลากหลายวิธี ดังนั้น ในการ

ดําเนินการเรื่องดังกลาว จึงไดผสมผสาน โดยเริ่มจากคณะทํางานประชุมเพ่ือหยิบยกประเด็นความเสี่ยง และ

เปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน รวมท้ังรูปแบบตัวอยางตามคูมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สํานักงาน 

ป.ป.ท. โดยพิจารณาจัดทํารางประเด็นความเสี่ยงเบื้องตนแลวนําไปชี้แจงใหความรูแกผูแทนจากหนวยงานยอย 

เพ่ือใหหนวยงานยอยดําเนินการประชุมระดมสมองภายในหนวยงานตนเองและระบุความเสี่ยงในหนวยงาน

ของตน เพ่ือนํามาประกอบการกําหนดประเด็นความเสี่ยงทางดานทุจริตดวย  

 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเส่ียง (Known Factor และ Unknown Factor) 

 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระบุรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

๑ ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ การยืม

เงินทดรองราชการ และการประมาณ

การคาใชจาย 

- ประมาณการคาใชจาย 

(รถราชการ / เครื่องบิน / รถสวนตัว / 

รถรับจาง / รถโดยสารประจําทาง) 

 

 

 

 

 

๑. กรณีใชรถสวนตัวไมระบุ

หมายเลขทะเบียนรถ 

 

 

 

๑. ชื่อผูเดินทางไมตรงกับ

ชื่อบุคคลตามท่ีขออนุมัติ 

๒ เดินทางไปปฏิบัติราชการตามกําหนด 

 

  



ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ระบุรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

 จัดเก็บเอกสารใบสําคัญตาง ๆ เชน ใบ

รับคาธรรมเนียมผานทางพิเศษ ใบเสร็จ

คาน้ํามัน ใบเสร็จคาบัตรโดยสาร

เครื่องบิน เปนตน 

๑. ใชสําเนาใบเสร็จคาบัตร

โดยสารเครื่องบินในการ

เบิกจาย 

 

๑. การเดินทางนอก

เสนทางท่ีขออนุมัติ 

๒. พนักงานขับรถ นํารถ

ไปใชโดยพลการ 

๓. การเบิกจายไมตรงกับ

ขอเท็จจริง 

๓ รายงานการเดินทางไปราชการ และการ

สงใชเงินยืมทดรองราชการ 

โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบ เชน  

- บันทึกขออนุมัติเดินทางและ

ประมาณการคาใชจาย 

- เขียนรายงานการเดินทาง (แบบ 

FN.104) 

- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 

FN.111 (บก.111)) 

- ใบเสร็จคาน้ํามัน และระบุ

หมายเลขทะเบียนรถ / 

คาธรรมเนียมผานทางพิเศษ 

- ใบเสร็จคาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

- กรณีพนักงานจางเหมา แนบ

รายงานขอจาง และใบสั่งจาง 

 

 

 

 

๑. การแกไขขีดฆาใน 

รายงานการเดินทาง เชน 

คาพาหนะ 

๒. แนบหลักฐานเอกสาร

ประกอบการเบิกไม

ครบถวน 

๓. การเบิกคาพาหนะ ไม

ตรงกับท่ีอยูปจจุบัน 

 

 

 

 

๑. การเขียนเบิกคา

พาหนะรับจางตามสิทธิ์ 

แตไมเบิกตามจายจริง 

๒. การคํานวณเบิกคาเบี้ย

เลี้ยงไมถูกตอง 

 

 

ตารางท่ี ๑  อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบพฤติกรรมการทุจริตจากข้ันตอนยอยในการ

ปฏิบัติงานเฉพาะข้ันตอนท่ีมีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น ความเสี่ยงท่ีเคยเกิดหรือคาดวาจะเกิดข้ึนสูงมีประวัติ

อยูแลว ใหอธิบายในชอง Known Factor ถาไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการ

พยากรณในอนาคตมีโอกาสเกิด ใหอธิบายในชอง Unknown  Factor 

 

 

 



ข้ันตอนท่ี ๒ การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
 

  นําข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๑ ในชอง Known Factor และ 

Unknown Factor มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม 

แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร 

ตารางท่ี ๒  ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสี) 

ท่ี ข้ันตอนยอยท่ีมีความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

๑ ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ การยืมเงินทดรองราชการ

และการประมาณการคาใชจาย (รถราชการ / เครื่องบิน / รถ

สวนตัว / รถรับจาง / รถโดยสารประจําทาง) 

    

 ๑.๑ กรณีใชรถสวนตวัไมระบุหมายเลขทะเบียนรถ 

๑.๒ ชื่อผูเดินทางไมตรงกับชื่อบุคคลตามท่ีขออนุมัติ 

  
 

  

๒ เดินทางไปปฏิบัติราชการตามกําหนด     

 ๒.๑ ใชสําเนาใบเสร็จคาบัตรโดยสารเครื่องบินในการเบิกจาย     

 ๒.๒ การเดินทางนอกเสนทางท่ีขออนุมัติ     

 ๒.๓ พนักงานขับรถ นํารถไปใชโดยพลการ     

 ๒.๔ การเบิกจายไมตรงกับขอเท็จจริง     

๓ รายงานการเดินทางไปราชการ และการสงใชเงินยืมทดรอง

ราชการ โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบ เชน  

- บันทึกขออนุมัติเดินทางและประมาณการคาใชจาย 

- เขียนรายงานการเดินทาง (แบบ FN.104) 

- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ FN.111 (บก.111)) 

- ใบเสร็จคาน้ํามัน และระบุหมายเลขทะเบียนรถ / 

คาธรรมเนียมผานทางพิเศษ 

- ใบเสร็จคาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

- กรณีพนักงานจางเหมา แนบรายงานขอจาง/ใบสั่งจาง 

    

 ๓.๑  การแกไขขีดฆาในรายงานการเดินทาง เชน คาพาหนะ     

 ๓.๒  แนบหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกไมครบถวน     

 ๓.๓  การเบิกคาพาหนะ ไมตรงกับท่ีอยูปจจุบัน     

 ๓.๔  การเขียนเบิกคาพาหนะรับจางตามสิทธิ์ แตไมเบิกตาม

จายจริง 

    

 ๓.๕  การคํานวณเบิกคาเบี้ยเลี้ยงไมถูกตอง     



ตารางท่ี ๒  นํารายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตจากข้ันตอนยอยในการปฏิบัติงานในชอง Known Factor 

และ Unknown Factor จากตารางท่ี ๑ นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร  

สีเขียว หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ํา 

สีเหลือง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีสม หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง 

สีแดง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

 

ข้ันตอนท่ี ๓ เมทริกสระดับความเส่ียง (Risk Level matrix) 

 

 นําข้ันตอนยอยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

ท่ีเปน สีสม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจาก ระดับความจําเปนของการเฝา

ระวังท่ีมีคา ๑ – ๓ คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา ๑ – ๓ เชนกัน 

  

 ตารางท่ี ๓  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกสระดับความเส่ียง 

(Risk Level matrix)) 

ท่ี 
ข้ันตอนยอยท่ีมีความเส่ียงการ

ทุจริต 

ระดับความ

จําเปนของการ

เฝาระวัง 

๓       ๒      ๑ 

ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 

๓       ๒      ๑ 

คาความเส่ียงรวม 

จําเปน X รุนแรง 

๑ ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ 

การยืมเงินทดรองราชการ และการ

ประมาณการคาใชจาย 

- ประมาณการคาใชจาย 

(รถราชการ / เครื่องบิน / รถ

สวนตัว / รถรับจาง / รถโดยสาร

ประจําทาง) 

   

 ๑.๑ กรณีใชรถสวนตัวไมระบุ

หมายเลขทะเบียนรถ 

๑ ๒ ๒ 

๒ เดินทางไปปฏิบัติราชการตาม

กําหนด 

   

 ๒.๑ ใชสําเนาใบเสร็จคาบัตร

โดยสารเครื่องบินในการเบิกจาย 

๑ ๒ ๒ 



ท่ี 
ข้ันตอนยอยท่ีมีความเส่ียงการ

ทุจริต 

ระดับความ

จําเปนของการ

เฝาระวัง 

๓       ๒      ๑ 

ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 

๓       ๒      ๑ 

คาความเส่ียงรวม 

จําเปน X รุนแรง 

 ๒.๒ การเดินทางนอกเสนทางท่ีขอ

อนุมัติ 

๑ ๓ ๓ 

 ๒.๓ พนักงานขับรถ นํารถไปใชโดย

พลการ 

๑ ๓ ๓ 

 ๒.๔ การเบิกจายไมตรงกับ

ขอเท็จจริง 

๑ ๓ ๓ 

๓ รายงานการเดินทางไปราชการ 

และการสงใชเงินยืมทดรองราชการ 

โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบ 

เชน  

- บันทึกขออนุมัติเดินทางและ

ประมาณการคาใชจาย 

- เขียนรายงานการเดินทาง 

(แบบ FN.104) 

- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

(แบบ FN.111 (บก.111)) 

- ใบเสร็จคาน้ํามัน และระบุ

หมายเลขทะเบียนรถ / 

คาธรรมเนียมผานทางพิเศษ 

- ใบเสร็จคาบัตรโดยสาร

เครื่องบิน 

- กรณีพนักงานจางเหมา แนบ

รายงานขอจาง และใบสั่งจาง 

   

 ๓.๑  การแกไขขีดฆาในรายงาน

การเดินทาง เชน คาพาหนะ 

๒ ๓ ๖ 

 ๓.๒  แนบหลักฐานเอกสาร

ประกอบการเบิกไมครบถวน 

๒ ๒ ๔ 

  



ท่ี 
ข้ันตอนยอยท่ีมีความเส่ียงการ

ทุจริต 

ระดับความ

จําเปนของการ

เฝาระวัง 

๓       ๒      ๑ 

ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 

๓       ๒      ๑ 

คาความเส่ียงรวม 

จําเปน X รุนแรง 

 ๓.๓  การเบิกคาพาหนะ ไมตรงกับ

ท่ีอยูปจจุบัน 

๑ ๒ ๒ 

 ๓.๔  การเขียนเบิกคาพาหนะ

รับจางตามสิทธิ์ แตไมเบิกตามจาย

จริง 

๑ ๓ ๓ 

 ๓.๕  การคํานวณเบิกคาเบี้ยเลี้ยง

ไมถูกตอง 

๒ ๒ ๔ 

 

ตารางท่ี ๓  นําขอมูลท่ีมีสถานะความเสี่ยงในชองสีสม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาหาคาความเสี่ยงรวม 

(ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 

ข้ันตอนท่ี ๔  การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 

  ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง)  จากตารางท่ี ๓ มาทําการประเมิน การควบคุม

การทุจริตวามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ

การจัดการสอดสอง เฝาระวังในงานปกติ)  โดยเกณฑคุณภาพการจัดการจะแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

  ดี  : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ / ผูรับมอบผลงาน 

องคกร ไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 

  พอใช  : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ / ผูรับมอบ

ผลงานองคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 

  ออน  :  จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ / ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี ๔  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

ข้ันตอนยอยท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คาความเส่ียง

ระดับต่ํา 

คาความเส่ียง

ระดับปานกลาง 

คาความเส่ียง

ระดับสูง 

๑. ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ การ

ยืมเงินทดรองราชการและการประมาณ

การคาใชจาย 

๑.๑ กรณีใชรถสวนตัวไมระบุหมายเลข

ทะเบียนรถ 

 

 

 

ดี 

 

 

 

๒ 

  

๒. เดินทางไปปฏิบัติราชการตามกําหนด     

๒.๑ ใชสําเนาใบเสร็จคาบัตรโดยสาร

เครื่องบินในการเบิกจาย 

ดี ๒   

๒.๒ การเดินทางนอกเสนทางท่ีขออนุมัติ ดี ๓   

๒.๓ พนักงานขับรถ นํารถไปใชโดย

พลการ 

ดี ๓   

๒.๔ การเบิกจายไมตรงกับขอเท็จจริง ดี ๓   

๓. รายงานการเดินทางไปราชการ และ

การสงใชเงินยืมทดรองราชการ 

    

๓.๑  การแกไขขีดฆาในรายงานการ

เดินทาง เชน คาพาหนะ 

ดี  ๖  

๓.๒  แนบหลักฐานเอกสารประกอบการ

เบิกไมครบถวน 

ดี  ๔  

๓.๓  การเบิกคาพาหนะ ไมตรงกับท่ีอยู

ปจจุบัน 

ดี ๒   

๓.๔  การเขียนเบิกคาพาหนะรับจางตาม

สิทธิ์ แตไมเบิกตามจายจริง 

ดี ๓   

๓.๕  การคํานวณเบิกคาเบี้ยเลี้ยงไม

ถูกตอง 

ดี  ๔  

 

ตารางท่ี ๔  ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทําการประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการ (ดี หรือ พอใช หรือ ออน) 

 



ข้ันตอนท่ี ๕  แผนบริหารความเส่ียง 

 

  ใหเลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control 

Matrix Assessment ในตารางท่ี ๔ ท่ีมีความเสี่ยง ๔ – ๖ ควรเลือกมาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

กอนเปนอันดับแรก 

ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเส่ียง 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต แผนบริหารความเส่ียงการเบิกจายคาเดินทางไปราชการ 

เหตุการณความเส่ียงการทุจริต 

๑. รายงานการเดินทางไปราชการ 

และการสงใชเงินยืมทดรองราชการ 

๓.๑  การแกไขขีดฆาในรายงานการ

เดินทาง เชน คาพาหนะ 

๓.๒  แนบหลักฐานเอกสาร

ประกอบการเบิกไมครบถวน 

๓.๓  การคํานวณเบิกคาเบี้ยเลี้ยงไม

ถูกตอง 

มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง 

๓.๑  เผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใหทุกหนวยงาน ดังนี้ 

       - คูมือการปฏิบัติงาน 

       - แบบฟอรม 

       - ตัวอยางเอกสารและรายละเอียดของใบเสร็จท่ีถูกตอง ครบถวน 

๓.๒  ใหความรูแกบุคลากรผูปฏิบัติงานในหนวยงาน 

๓.๓  ใหผูรับผิดชอบในการจายเงินตรวจสอบความถูกตองอยางเครงครัด 

 

ตารางท่ี ๕  พิจารณาเหตุการณความเสี่ยง ท่ีมีคาความเสี่ยงการทุจริตสูง จากตารางท่ี ๔ มาจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต 


