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จัดท าโดย : ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเลขานุการกรม (สคบ.) 

เมษายน ๒๕๖๓  



 
ค าน า 

 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
 
 ส านักงานเลขานุการกรมในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคัดเลือกกระบวนงาน จ านวน ๑ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

เมษายน ๒๕๖๓ 
  



 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ความหมาย ๑ 
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๑ 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๑ 

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ๑ 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  ๒ 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) ๒ 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) ๓ 
๕. แผนบริหารความเสี่ยง ๔ 

 
 

  



 - ๑ - 
 
 
ความหมาย 
 ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน 
    
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 ๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 ๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ 
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับ 
ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

   ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
   ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  

  ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 
ชื่อกระบวนงาน/งาน  กระบวนงานการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ     
 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง 
การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 
 

  

 
 
 
 



- ๒ - 
 

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
  สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน 
ตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

 
ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
 

    

 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  
  ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
  ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
  ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
  ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
  ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
  ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 
ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
ในระหว่างการตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
 

๒ ๓ ๖ 

 
 
 



- ๓ - 
 
 ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง 
การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 
 

๒ 
 

 
 ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง 
การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ 
 

  x 

 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร

ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ

ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
ในระหว่างการตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

ดี    

 
 




