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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เลือกการประเมิน 1 ด้าน) 
     1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
   2.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
    3.  ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
    ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 ชื่อกระบวนงาน       การให้บริการประชาชนในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่  
    ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง   กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง                       
 ผู้รับผิดชอบ     นางสาวธีรนุช   ยิ้มสว่าง                             
 โทรศัพท์  ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๔๒๕๑๒                                 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ

และไพ่ แล้วไม่น าเงินส่งคลัง แต่น าไปเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตน 

 

 
 

 

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

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

ปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุม   
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที ่    
ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน  

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑. ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ

และไพ่ แล้วไม่น าเงินส่งคลัง แต่น าไปเพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตน 

 

  
 

  

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

ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก   
ที่ เป็นสีส้มและสีแดงจากตารางที่  2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของ            
การเฝ้าระวังที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมี
เกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

 

  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน             
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  -  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้ าหมาย Customer/ 
User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
  -  กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3     2     1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
 3     2     1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

 ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบและไพ่ แล้วไม่น าเงินส่ง
คลัง แต่น าไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

           ๒             ๓          ๖ 

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

ระดับความเสี่ยงการทุจริต ค่าความเสี่ยงรวม 
ความเสี่ยงระดับต่ า 1-3 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง 4-6 
ความเสี่ยงระดับสูง 7-9 
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ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk–Control Matrix Assessment) 

 
 ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ดี  :  จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร 

ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยง 
การทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบและไพ่ แล้วไม่น าเงิน
ส่งคลัง แต่น าไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ดี 
 

ต่ า   ต่ า   ปานกลาง       
  

พอใช้ ต่ า ปานกลาง       
 

สูง 

อ่อน 
 

ปานกลาง       
 

สูง  สูง  

 
 ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องท่ีท า การประเมิน 
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง  
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 
 ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk–
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงใน
ตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า  
ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการ
เลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการด าเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต 
น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม) 

 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

 
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

 ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
สุรา ยาสูบและไพ่ แล้วไม่น าเงินส่งคลัง 
แต่น าไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 
 
 
 
 
 

     ๑. มีช่องทางการรับช าระรายได้ผ่านระบบการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่
น าเงินส่งคลัง 
     ๒. มีการตรวจสอบการรับเงินและน าเงินส่งคลัง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๓ . เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินั ย 
และความรับผิดทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
    ๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน  
และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตารางที่  ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่  ๔ ตามล าดับ        
ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานระดับกรมสรรพสามิต 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

*หมายเหตุ  รอบที่ 1 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริต
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ในรูปแบบไฟล์ Word ทาง E-mail : acocplan@gmail.com 

 
 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ แล้วไม่น า

เงินส่งคลัง แต่น าไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง      ๑. มีช่องทางการรับช าระรายได้ผ่านระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่น าเงินส่งคลัง 
     ๒. มีการตรวจสอบการรับเงินและน าเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
     ๓. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิด  
ทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
    ๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

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

ผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


