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ทุกคนมีส่วนร่วม ในการ เฝ้าระวัง
ความเสี่ยงในการทุจริต

ท�ำจริง ท�ำครบ  

รำคำเหมำะสม  

ใช้ประโยชน์ 

คุ้มค่ำไหม?

•  ศนูย์อ�ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทจุรติแห่งชำติ 
(ศอตช.) ส�ำนักงำน ป.ป.ท.

•  หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
  - สตง., ปปช., DSI

โครงกำรอะไร ท�ำไมต้องท�ำ

ท�ำเมื่อใด ท�ำที่ไหน

ใครเป็นคนท�ำ และมีวิธี

จัดท�ำอย่ำงไร!

สอดส่อง

ส่งข่าว

สงสัย

ช่วงนี้ คุณน�้ำอ้อย มีพฤติกรรม 

น่ำสงสัย ผมจะตำมสอดส่องเธอ...

มาแล้วๆ

3 ส

• ไม่เป็นกำรจับผิด   • ไม่เป็นกำรกลั่นแกล้ง   • ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

หลกัการส�าคัญ ของการเฝ้าระวงัความเสีย่งการทุจรติ

เมื่อมีหลักฐำนเพียงพอ สำมำรถแจ้งเหตุ

ได้ที่ สำยด่วน ป.ป.ท. 1206 ได้เลย

พี่อรรู้เปล่ำ ของชุดนี้รำคำเท่ำไหร่

หนูบอกได้เลยว่ำ... แพงมำกกกกก

แล้วท�าไมต้อง
หน้าแดงด้วย??

แล้วจะใช้คุ้มราคา

มั้ยคะเนี่ย??
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มาดูกันว่า กระบวนงานแบบไหน
          มีโอกาสมี ความเสี่ยงการทุจริต

  กระบวนงานที่เคยมีประวัติการทุจริต 

บางเรื่องอาจไม่มีการร้อง เพราะ

สมยอมกัน

  กระบวนงานที่ขาดหลักเกณฑ์ที่เป็น

บรรทัดฐาน สามารถยกเว้นได้เป็น

รายกรณี

  กระบวนงานที่ไม่มีขั้นตอน Work 

Flow ที่ก�ากับชัดเจน

  กระบวนงานที่ผู้ขอรับบริการเชื่อว่า

เป็นประเพณีที่ต้องจ่ายค่าอ�านวย

ความสะดวก สินน�้าใจ ใต้โต๊ะ

  กระบวนงานยังไม่มีมาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ

  กระบวนงานที่ต้องใช้ความรู้วิชาชีพ

เฉพาะด้าน ยากต่อคนนอกจะเข้าใจ

สองคนนี.้.. เขำกส็มยอม

กันมำนำนแล้วนี่

หืม... คุณเข้ำใจอะไรง่ำยดีนี่

ผมจะรีบตรวจสอบให้นะครับ

ด้วยพื้นที่ตรงนี้ ต้องใช้ส่วนผสม GSX ตรงนี้ 

แล้วก ็PCX ตรงนัน้ ตรงรอยต่อรับแรง G ใช้

โลหะผสม Z กันดำเนี่ยมอัลลอยด้วยนะครับ

เอ้ย อย่ำพดูอะไรแปลกๆ ส!ิ!

  กระบวนงานท�างานในพื้นที่ หรือจุด

ต�าแหน่งไม่มีคนรู้เห็น หรือรู้น้อย

  กระบวนงานที่ต้องใช้ดุลพินิจ เช่น ในการ

ตีความ ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย 

การสุ่มตรวจ / จับ

สาขาย่อย
ทุ่งกันดาร

ไกลหูไกลตาคน

ก็สบายใจดีนะ

ผมจะรู้กับคุณ

ด้วยมั้ยเนี่ย ?

  กระบวนงานที่ต้องมีระยะเวลาในการ

พจิารณานาน มขีัน้ตอนสลบัซับซ้อน แต่

ผู้ขอรับบริการมีความต้องการที่รวดเร็ว
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รูปแบบความเสี่ยง
การทุจริตในองค์กร

  รับเงินและเขียนใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับและส�าเนาไม่ตรงกัน

  รับเงินแล้วไม่น�าเงินเข้าบัญชี 

ของทางราชการ

  เพิ่มตัวเลขในใบเสร็จรับเงิน

มาเบิกเกินจริง

ค่ะ โอนเข้ำบญัช ีX BANK สำขำบำงนำ 
เลขที่ XX XX XXXX  ชื่อบัญชี 
น.ส.ปัทมำอร หวังใจสัตย์ ได้เลยจ๊ำำำ

พิจิกจุง.. ส�ำเนำไอ้นี่ให้พี่อ้อย
หน่อยสิจ๊ำำำำำ

วันนี้เสนอตอน...
“ใบเสร็จของเขำ
ส�ำเนำของฉัน”

เนียน..

ส�ำเนำใบ
เสร็จ

35,678

ใบเสร็จ

34,567

ใบเสร็จ

เปียแชร์ก่อน...
แล้วอรจะคนืนะค้าาา

  น�าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 

ที่เบิกจ่ายไปแล้วมาหมุนเวียน

เบิกจ่ายซ�้าอีก

โหเจ้ เอกสารชดุเนีย้ใช้
จนเปื่อยไปหมดแล้วนิ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ4



  รับของขวัญ สินน�้าใจ สินบน

  ซื้อเต็มจ�านวน

 แต่ส่งของไม่ครบจ�านวน

  เช่าราคาเต็ม / เช่าเกินจริง รับส่วนต่าง

ค่ำเช่ำรถบัส

แหม เกรงใจจังเลยยย...

ไหวสิ ลูกพี่
รู้กันอยู่...

“ทุจริตจะลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ตัวเรา”

  เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบ การพิจารณา

การอนุมัติของคณะกรรมการ  

แอบโทรแจ้งผลอนุมัติหลังการประชุมเสร็จ

พี่มีเรื่องแจ้ง

Sugarcane C7

ตรวจรอบนี้ พี่ตรวจเอง สบายใจได้ค่ะ

ว่าไงคะ

ค่ะ ขอบคุณจ้า

พี่ถำมจริงๆ เถอะ เลียบนที
นำยเช่ำมำเท่ำไหร่...
รถอย่ำงเก่ำ วิ่งไหวรึเปล่ำ

ครบก็คือครบ...
นับกี่ทีๆ ก็ยังครบ

“ ร่วมมือกันเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต” 5



  โครงการไม่สอดคล้องกับ

ภารกิจ (แฝงกิจกรรมอื่น)

  เพิ่มเนือ้งานโดยไม่จ�าเป็น 

ex จัด Event / สื่อ PR 

ผลิตเอกสาร / ซื้อวัสดุ

 โครงการแจกของ
	 • แจกแล้วแจกอีก

	 • ไม่เคยถำมว่ำต้องกำรไหม

	 • แจกของที่ไม่ต้องกำร

	 • ของที่ต้องกำรไม่แจก

	 •  แจกของไม่เหมำะสม  

ใกล้หมดอำยุ ไม่มีคุณภำพ

โครงกำรเค้ำ
เลิศมั้ยล่ำำำำำำ
ตัวเองงงงง

ไม่ใช่นมเปรี้ยว
ท�ำไมเปรี้ยวหว่ำ??

ปีที่แล้วไปเหนือ ปีนี้ ไปทะเลดีกว่ำ

เค้ำอยำกเล่นน�้ำอ่ำำำ...

นี่... น�้ำอ้อย มันจะไม่
“Overdesign

(ก�ำหนดเกินจริง)”
ไปหน่อยเหรอ

**เหตุการณ์สมมุติ

การจดัโครงการสมัมนา

ของหน่วยงานองค์กรหนึ่ง

เป็นที่ซึ่งเต็มไปด้วย

ความไม่โปร่งใส

                           งบประมาณ
                 จัดท�าโครงการ / อนมุัติ                 ด�าเนนิการตามที่ได้รบั

อนมุ
ตั ิ 

    
   

   
   

   
  เ

บกิ
จ่า

ยง
บป

ระ
มา

ณ

รูปแบบความเสี่ยง การทุจริต
การ จัดท�าโครงการ
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  เป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ

หาคนเซ็นเพิ่ม เซ็นปลอม

  Overbill

  ใบเสร็จปลอม

   รับเงินทอนจากโรงแรม / 

ขอส่วนลดไว้พาครอบครัว 

มาพักผ่อน

                           งบประมาณ
                 จัดท�าโครงการ / อนมุัติ                 ด�าเนนิการตามที่ได้รบั

อนมุ
ตั ิ 

    
   

   
   

   
  เ

บกิ
จ่า

ยง
บป

ระ
มา

ณ

เอ่อ... ผมแค่มำส่ง
ข้ำวกล่องนะครับ

นี่ พี่ชำยสุดหล่อ หนูขอ 
ลำยเซ็นหน่อยสิจ๊ะ

น.ส.พจิกิำวด ีศรรีะมำด ตวัแม่แห่งวงกำร

“เบิกเท็จ” ออกโรงแล้วจ้ำ

นี้ชมหรือด่า...

ใบเสร็จ 1

34,567

ใบเสร็จ 2

45,678

ใบเสร็จ 
3

12,
345

ฝ่ำยแผนฯ ค่ำำำำ
ส่วนหนู...
ฝ่ำยกำรเงินจ้ำ

ด่า...

“ ร่วมมือกันเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต” 7



รูปแบบความเสี่ยง
การทุจริต ในการ จัดซื้อจัดจ้าง

มีส่วนต่าง เงิน
ทอน!!

รีบเอำไปวำงไว้ห้องพัสด ุ

ตรงนู้นเลยค่ะ คุณช่ำง...

  จดัซ้ือจดัจ้างไม่คุม้ค่า ไม่มขีอง  

ใช้ไม่ได้ ไม่มปีระสทิธภิาพ 

ในการใช้จรงิ

  ซื้อมาแล้ว ตกลงเปลี่ยนของ

 จากผู้ขาย ภายหลังที่ตรวจรับแล้ว

  ซื้อของที่ไม่จ�าเป็น ไม่มีประโยชน์

 แต่เพราะได้ส่วนต่าง

  น�าเอกสารเกี่ยวกับการเงินท่ีเบิกจ่าย

ไปแล้วน�ามาหมุนเวียนเบิกจ่ายซ�้าอีก

ใครไม่คุ้มค่ำ แต่หนูคุ้มมำกกก..

คร
้าบๆ

...

รุ่นใหม่!!!
 เครื่องทำ�ล�ยเอกส�ร

ละเอียดเป็นฝอย...

สั่งอันนี้ดีกว่ำ...

นี่ไง.. เอกสำร

ของปีที่แล้ว

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ8



  ร่วมกับผู้รับเหมาท�าโครงการขุดลอกดิน  

สระน�้าสาธารณะ น�าดินที่ขุดไปขาย  

ขุดเกินสัญญา

  โครงการจ้างขุดสระ  

แต่เก็บน�้าไม่ได้ ได้ใช้เงิน 

แต่ไม่ได้ใช้งาน

  รับของขวัญ

 สินน�้าใจ เงินทอน

  น�าของที่เคยซื้อ เบิกเงินไปแล้ว 

มาวนจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือ 

เขียนใบเสร็จเกินจริง (Over Bill)

เนื่องในโอกำสที่ คุณพิจิกำวดี ช่วยเหลือ 
บ. เรำมำนำน ทำงเรำจงึมขีองขวญัพเิศษ
เล็กๆ น้อยๆ มอบให้ครับ

งุ้ยยย...

จ้ะ!!

โธ่ ช่ำงมันเถอะ “ได้ใช้เงิน 

แต่ไม่ได้ใช้งำน” ไง...

นี่... ดูสระน�้ำ เมกะโปรเจคของเธอสิจ๊ะ

กลำยเป็นบ่อทิ้งขยะไปแล้วน้ำำำ

ดินที่ขุดเสร็จแล้ว เอำไปไว้

ท้ำยรถพ่ี เรยีบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะ

พี่จะเอำไปถมที่ให้คนรู้จัก

จริงๆแล้วเอาไปขาย

“ ร่วมมือกันเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต” 9



รูปแบบความเสี่ยง การทุจริต
ในการให้บริการภาครัฐ  

  ใช้ช่องว่างหาประโยชน์โดยมิชอบ

อ๋อ... ก�ำลังจะโทรไปบอกพอดี 

ขำดหลักฐำนบำงอย่ำงค่ำ

โอเค... งั้นเดี๋ยวหนูไปพบนะคะเตรียมกระเป๋ำ

แบรนด์เนมไปฝำกด้วยแหละ พอดีเพิ่งกลับมำ

จำกส�ำเพ็ง เอ้ย!!!  แพรีสน่ะค่ะ...

พี่ๆ หนูโทรมำตำมเรื่อง... เห็นใน

คู่มือประชำชนบอกว่ำใช้เวลำ 15 วัน 

แต่นี่ 20 วันเข้ำไปแล้วนะคะ

ส�ำเร็จ!! แบรนด์เนม กระเป๋ำแบรนด์เนม 

ก�ำลังเดินทำงมำหำชั้นแล้วววววว

1

4

2

3

แหม ดีใจอะไรขนำดนั้นยะ...

ไม่สมเป็นเธอเลยนะเนี่ย

แม่คนนี้
ร้ายลึกไม่เบา

ถนนมังกร

ฮึ่ม...

กรี๊ดกร๊าด

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ10



   ไม่ลงรับในสารบบทันทีที่ยื่นเรื่อง 

บอกเอกสารไม่ครบ เรียกร้องค่าเสียเวลา   สมยอมกัน WIN WIN ทั้งผู้ให้และผู้รับ

เอกสำรของน้องยังไม่ครบถ้วนนะ
ยังไม่สำมำรถลงระบบรับเรื่องได้ 
พรุ่งนี้มำใหม่นะคะ

ค่ำธรรนเนียมคิดดูแล้ว คุณต้อง

จ่ำยประมำณ 200,000 บำทนะคะ

โอเคๆ งั้นพี่ขอค่ำเสียเวลำหน่อยนะ
เดี๋ยวพี่ท�ำนอกเวลำให้จ้ำ

ถ้ำอยำกจ่ำยครึ่งเดียว เดี๋ยวหนู
พูดกับหัวหน้ำให้นะ แต่ขอค่ำสินน�้ำใจ
ซักหมื่นนึงเนำะ ฮิๆ

พี่ๆ ช่วยหนูหน่อยนะ
เพรำะเรื่องนี้มันด่วน
ด่วนมำกจริงๆ...

เอ๋?? แย่ละสิ

และนี่คือพร้อมเพย์

ของดิฉันค่ะ

พรวด!!!

เฮ่อออ

แฮ่..

1 1

2 2

3 3

โอ... ผมไม่นึกว่ำค่ำธรรมเนียม
จะเลยเถิดขนำดนี้ คุณคนสวย
พอจะช่วยอะไรผมได้มั่งมั้ยครับ
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  ปลอมแปลงใบเสร็จจากร้านค้าต่างๆ

  แก้ไขเอกสารทางบัญชี

  ละเลยไม่มีการควบคุมใบเสร็จรับเงิน

อย่างรัดกุม

  อนุมัติน�าเงินออกจากบัญชีโดยไม่มี

เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน

  บันทึกบัญชีไม่ตรง 

ตามความเป็นจริง

รูปแบบความเสี่ยง การทุจริต
ของผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน บัญชี

  ปลอมลายมือชื่อที่เกี่ยวข้อง

  ปลอมลายมือชื่อถอนเงิน

  น�าเอกสารหลกัฐานประกอบการจ่ายเงนิ

ทีเ่คยอนุมตัเิบกิจ่ายไปแล้วมาหมนุเวยีน

เบิกจ่ายซ�้าอีก

หืม... อื้ม....

ผ่านๆๆๆ

อีกแล้วเหรอ?

เฮียอ่ะ... กินขนมหนูทุกวันเลย

แบบนี้ ไม่อนุมัติ ไม่ได้แล้วนะจ๊ำำำำ

ใบเสร็จของร้านนี้
เป็นแบบเขียนมือ
ปลอมง่ายจัง

น . ส . น�้ า

อ้อย สัตย์สงวน

น.ส.น�้าอ้อย สัตย์สงวน

ก็แหม... พี่อรน่ะ ปลอมลำยมือ

เก่งสุดในหน่วยงำนเรำแล้วน้ำำำ
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รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต
การปลอมรายชื่อ (ชื่อผี)

 น�ารายชื่อผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ หรือรับจ้างจริง ไม่มีสิทธิ 

มาใส่เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ

** ตรวจเอกสาร หลักฐานครบตรวจรับตามระเบียบถูกต้องแต่รายชื่อปลอม **

ถึงแม้ผมจะไม่มีรำยชื่ออยู่ใน

โครงกำรของน�้ำอ้อย แต่ผมก็เป็น

 “ชื่อผี” ให้น�้ำอ้อยได้นะคร้ำบ...
ผีทะเลน่ะสิ... อีตานที 

พูดซะเสียงดัง

  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

  รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ

  รายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

  รายชื่อจ้างท�างาน

  รายชื่อขอรับการช่วยเหลือจากรัฐ

เลียบ นที วารีสัมพันธ์

ปัทมาอร หวังใจสัตย์

มำค่ะ... เด็กๆ...

เซ็นชื่อรับขนมกันเร้ววว

โอ้ะ สองพี่สาว ลงทุน

ออกล่ารายชื่อด้วยตัวเอง

หลอกเด็ก...
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  ท�าผิดให้เป็นถูก ท�าถูกให้เป็นผิด

  บิดเบือน

ค่ำำำ พีเ่มษ

เดีย๋วหนจูดัให้

จะถูก หรอืผิด มนัขึน้อยูก่บัคณุน่ันแหละ

แต่ผมคิดว่ำผมช่วยคุณได้นะ แหะๆ

รูปแบบความเสี่ยง การทุจริต
การใช้อ�านาจและต�าแหน่งหน้าที่

  เจรจาเรียกรับ ครั้งแรก / รายเดือน ถ้าไม่จ่าย

กลั่นแกล้ง แกล้งท�าบัตรสนเท่ห์ ร้องเอง ตรวจเอง

  เรียกค่าคุ้มครอง

พจิกิกับกนัยำ เด๋ียวเอำของผดิ 

ใน 4 กล่องนี ่ใส่รวมในกล่องสฟ้ีำ 

ซะนะ จะได้เหลอืผดิกล่องเดยีวพอ

จดุจบของนำยมำถงึแล้ว...

บอกแล้ว อย่ำมำล้อเล่นกบัผม ร้องเรียน

โหด...
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BA

  ประมูลงานโดยฮั้วกัน มีการแบ่ง

เปอร์เซ็นต์กันโดยผู้รับเหมาและ

 เจ้าหน้าที่คุมงาน

  มีการเจรจาตกลงข้อสรุป ว่าจะให้
ผู้รับเหมารายใดเป็นผู้ได้งาน โดย
มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ
ผู้รับเหมารายอื่นๆ ท่ีตกลงว่าจะ
ไม่เข้ามารับงานหรือให้คิดราคา
แพงเกินจริง

รูปแบบความเสี่ยง การทุจริต
งานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ฮั้ว
นอมินี ที่คิดราคา

แพงเกินจริง

กรรมการ
ที่รู้เห็นเป็นใจ

สรปุผลกำรประมลู

ให้บริษทั A  เป็นผูรั้บเหมำงำน

เขียนผล
การทดสอบกันกลางถนนเลย

บดถนนรอบเดยีวพอแล้ว โอเคนะ

ผมไม่ค่อยมเีวลำว่ำงมำตรวจหรอก

  ผู้รับจ้างท�าไม่ตรงตามมาตรฐานลักษณะเนือ้งาน

บางอย่าง แต่ผู้ควบคุมงานเอื้อให้แก่ผู้รับเหมา

ได้ครับ
...

  มีการท�าหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้

สถาบันหรือหน่วยงานราชการมาท�าการทดสอบ

พอเป็นพิธี แล้วท�าผลการทดสอบขึ้นมา
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รูปแบบความเสี่ยง การทุจริต ขั้นตอนการตรวจพื้นที่จริง
เพื่อพิจารณาในการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย

  เขียนรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

  การตรวจแบบเอื้อประโยชน์ / 

ตรวจแบบเป็นพิธี

  สุ่มตรวจเฉพาะที่ถูก

  ผิดมองไม่เห็น ฯลฯ

ต้นน�้า

กลางน�้า

ปลายน�้า

  เลี้ยงรับรอง + Pocket money (สินน�้าใจ สินบน) / 

ค่าอ�านวยความสะดวก / ของขวัญ / เลี้ยงรับรอง

มีอะไรช่วยๆ กันหน่อย...

เดี๋ยวผมดูแลอย่ำงดีเองครับ

แอ๋.. ต้อนรับ..ดีจริงๆ

มึนไปหมดแล้วววว

ไม่เห็นจะมีอะไร

ผิดปกติตรงไหน

เอิ๊กกก..

เหน็ว่ำดแูลเรำดนีะเนีย่

เอ้ำ... หยวนๆไปละกัน

เจ้าหน้าที่ตรวจ

  ผู้ประกอบอ�านวยความสะดวก 

การส่งรถมารับ / ตั๋วเครื่องบิน

 แต่ท�าเรื่องเบิกหลวง ค่าเดินทาง
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สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC)

# ฉบับการตูน

รูปแบบความเสี่ยง

หน
ังส

ือช
ุดค

วา
มร

ูรอ
บด

าน

รูกอนเกิดเหตุ
ยับยั้งกอนเสียหาย

ลดอุปสรรค เพิ่มความโปรงใส
การบริการภาครัฐ

ติดตามและ

อัพเดทขาวสารของ

สำนักงาน ป.ป.ท.


