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ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ตา้นการทุจรติ (ศปท.)  
สำนักงานราชบัณฑติยสภา 

คู่มือการบริหารความเสี่ยง 

ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



คำนำ  
 

 ด้วยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้ส่วนราชการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จึงได้จัดทำคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรของ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง
เพ่ือนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
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๑. ความเป็นมา  

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีบทบาท
อำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
จึงเล็งเห็นว่าเพ่ือขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อันเป็น
การแก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวย
ความสะดวกทางธุรกิจ และให้ส่วนราชการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต 

 มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบตามกรอบการดำเนินการเพื่อวางระบบการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต 
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน 
ดังนี้ 
 ด้านที่ ๑  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ
หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 ด้านที่ ๒  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 ด้านที่ ๓  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

  แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด 

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ให้มีการประเมินความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดทำคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพ่ือให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภามีแนวทางการ
นำเครื่องมือดังกล่าวไปดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 



  ๒ 
 

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร
จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นจะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็น
ช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต  

 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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๑. ข้อมูลหน่วยงาน 
 

 วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถ
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 

 พันธกิจ  
 (๑) ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชน  
 (๒) ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการ
อ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
 (๓) ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี  
 (๔) ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน  
 (๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์
วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงาน
วิชาการอ่ืน ๆ  
 (๖) กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้เปลี่ยนไปในทาง  
ที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น  
 (๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมจำนวนองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการใช้
ภาษาไทย 
 เป้าประสงค์ที่ ๑ : มีองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้และ
นำไปสู่ข้อยุติ 
  กลยุทธ์ : สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการวิชาการ การค้นคว้าและบรรยายทางวิชาการ
ของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก และการแต่งและเรียบเรียงหนังสือตำราทางวิชาการของข้าราชการ 
 เป้าประสงค์ที่ ๒ : อนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น 
  กลยุทธ์ : ส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 

ส่วนที่ ๒ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 



  ๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 
 เป้าประสงค์ : ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน 
  กลยุทธ์ : นำความรู้ที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์
และจดหมาย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการให้บริการองค์ความรู้ในรูปสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทอ่ืน 

 

๒. ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร  
 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง 
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ คือ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมา

ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ 
และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา 
ภิบาลในสังคมไทย  

แผนงานสำคัญ ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ๑) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และการวางระบบการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต ทั้งในกระบวนการในการ
วิเคราะห์ ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงจากการทุจริตให้มากที่สุด การจัดให้มีระบบ
ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างที่ทันสมัย รัดกุม เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 



  ๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 

CPI) ของประเทศไทย 
 

๖. ยุทธศาสตร์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมจำนวนองคค์วามรูในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
ในการใช้ภาษาไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 
 

๗. แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
ผลผลิตที่ ๑ : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย 
ผลผลิตที่ ๑ กิจกรรมที่ ๑ : การสร้างองค์ความรู้และพัฒนามาตรฐานการใช้ภาษาไทย 
ผลผลิตที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ : ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ  
ผลผลิตที่ ๒ : การให้บริการทางวิชาการ 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๑ : ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๒ : จดัประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
ผลผลิตที่ ๒ กิจกรรมที่ ๓ : จดัพิมพ์หนังสือ สิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทอ่ืนของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖ 
 

 

 

 

๑. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ  
๑๗ หลักการ ดังนี้ 

 องค์ประกอบท่ี ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ ๑ – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
  หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการที่ ๔ – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ ๖ – กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
  หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  หลักการที่ ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบท่ี ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
  หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบท่ี ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลักการที่ ๑๓ – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ ๑๔ – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
  หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ 
                         การควบคุมภายใน    
 องค์ประกอบท่ี ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ     
                                              เหมาะสม 

 ทั้งนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเป็นหลัก 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



  ๗ 
 

 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
➢ Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้

เกิดข้ึนซ้ำอีก   
➢ Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง

ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร   
➢ Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรู้ว่าทำไป
มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

➢ Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกันป้องปรามล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor)  

 

๒. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปั จจัยที่ น ำไปสู่ การทุ จริต  ประกอบด้ วย  แรงกดดันหรือแรงจู งใจ
(Pressure/Incentive) หรือโอกาส (Opportunity) ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม 
กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ (Rationalization) ตาม
ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 

 
 

๓. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 ๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 



  ๘ 
 

 ๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

๑ • การระบุความเสี่ยง

๒ • การประเมินสถานะความเสี่ยง

๓ • การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

๔ • การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

๕ • การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

๖ • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๗ • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

๘ • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

๙ • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง



  ๙ 
 

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ ๑  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า   
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  

        ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
        ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
        ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
                ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน.................................................................................................................... 

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง................................................................................................................  

ผู้รับผิดชอบ......................................................................  โทรศัพท์............................................ 

๑. เลือกงานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงาน              

ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



  ๑๐ 
 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต  

Known Factor Unknown Factor 

 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การ
ทุจริตของกระบวนงาน หรืองานที่
เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยง 
ว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต) 
 

(ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือ
คาดว่าจะเกิดซ้ำสูง 
มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่
เครื่องหมาย  ในช่อง 
Known Factor) 

(ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
หรือไม่มีประวัติมาก่อน  
แต่มีความเสี่ยงจากการ
พยากรณ์ในอนาคตว่า 
มีโอกาสเกิด ให้ใส่
เครื่องหมาย  ในช่อง 
Unknown Factor) 

 
 ขั้นตอนที่ ๒  การประเมินสถานะความเสี่ยง 

ตารางที่ ๒  ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/
ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว เหลือง ส้ม แดง 

  (ความเสี่ยง
ระดับต่ำ) 

 

(ความเสี่ยง
ระดับ 

ปานกลาง) 

(ความเสี่ยง
ระดับสูง) 

(ความเสี่ยง
ระดับ 

สูงมาก) 
 
ตารางที่ ๒  นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสี
จราจร มีรายละเอียดดังนี้  

• สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

• สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

• สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน 
องค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกต ิ

• สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 



  ๑๑ 
 

 ขั้นตอนที่ ๓  การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
  

ตารางที่ ๓  ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
(หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ 

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
๓       ๒       ๑ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

๓        ๒       ๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น X รุนแรง 

     
 

ตารางที่ ๓  นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีแดง สีส้ม และสีเหลือง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม  
    (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

\ 
 
 

 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ 

โอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  (ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒) 
 

(ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑) 

-  ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการ
ไม่ได้   

ตารางท่ี ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

๑ ๒ ๓ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders  
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  

  
X 

 
X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X X 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  X X  

แนวทางในการพิจารณา  
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 



  ๑๒ 
 

 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓ 
 

 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง  
 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 
     
     
     

 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี ๓ 
พอใช้ ๕ หรือ ๖ 
อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 

 

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง 
เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยง
การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต  

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

 
 
ดี 
 

ต่ำ  
(๑) 

ค่อนข้างต่ำ  
(๒) 

ปานกลาง  
(๓) 

 
 

พอใช้ 
 

ค่อนข้างต่ำ  
(๔) 

ปานกลาง  
(๕) 

ค่อนข้างสูง  
(๖) 

 
 

อ่อน 
 

ปานกลาง  
(๗) 

ค่อนข้างสูง  
(๘) 

สูง  
(๙) 



  ๑๔ 
 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
 

 

ตารางที่ ๔  ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น  x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์
คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันท ีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร                          
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
   อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพ
การควบคุม
ความเสี่ยง
การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ำ 
(ค่า ๑-๓) 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

(ค่า ๔-๖) 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 
(ค่า ๗-๙) 

     
     
     

 
 
 

ระดับ คำอธิบาย 

ด ี
การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินการไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความ
มั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง
อย่างมีนัยสำคัญ แต่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการ
ทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล 
การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 



  ๑๕ 
 

 ขั้นตอนที่ ๕  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 

ตารางท่ี ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.............................................................. 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

   

 

ตารางที่ ๕  พิจารณาเหตุการณ ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง (โซนแถบสีเทาในตารางที่ ๔) มาจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๖ 
 

 
 ขั้นตอนที่ ๖  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  

 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต/ 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
      

      
      

 

ตารางที่ ๖  ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ใน  
    สถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทำกิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้  

✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/

โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓  
✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 

เพ่ิมข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 



  ๑๗ 
 

  ขั้นตอนที่ ๗  จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 

ตารางที่ ๗  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 

 ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 

 ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 

 ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว)  

ความเห็นเพิ่มเติม 

 
 
 

 

 

ตารางที่ ๗  จากผลการเฝ้าระวังที่แยกตามสถานะเขียว เหลือง แดง ตามตารางที่ ๖ ให้นำผลการเฝ้าระวังที่มี
ความเสี่ยงสูง (สีแดง) และปานกลาง (สีเหลือง) มากำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันเพ่ิมเติม โดยแยก
สถานะเพ่ือทำระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  

 ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 

 ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๘ 
 

 ขั้นตอนที่ ๘  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
  

ตารางท่ี ๘  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)  

เขียว เหลือง แดง 

 
 
 
 

  

 

ตารางที่ ๘  เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ ๗  มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๙ 
 

 ขั้นตอนที่ ๙  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

กระทรวง/หน่วยงาน........................................ 

 

 

 
 ลงชื่อ ......................................ผู้รายงาน 

 ตำแหน่ง ................................................. 

                                               เบอร์โทร.................................................. 

                                                       วันที่ ...... เดือน .....................พ.ศ. .... 

 
 

 

หมายเหตุ :  รอบที่ ๑  ภายในวันที่...................................... 

         (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)   
                เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน) 
   เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
  (สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้ 
    กำกับ) 
 
 
 



  ๒๐ 
 

 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน................................................... 
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 
 

รายช่ือหน่วยงานใน
กำกับ ศปท.  
ระดับกรม 

 

ชื่อกระบวนงาน 

กรอบ 
การประเมิน  

ด้าน  
๑  ๒  ๓* 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต 

๑ 
 
 

   

๒ 
 
 

   

๓ 
 
 

   

๔ 
 
 

   

๕   
 
 

   

๖ 
 
 

   

 
* ด้านที่ ๑  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



  ๒๑ 
 

 
 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

หน่วยงานระดับกรม................................................... 
 

 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

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

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)  
 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



  ๒๒ 
 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 

กระทรวง/หน่วยงาน........................................ 

 

 

 
  ลงชื่อ ......................................ผู้รายงาน 

  ตำแหน่ง ................................................. 

  เบอร์โทร.................................................. 

     วันที่ ....... เดือน ...........................พ.ศ. .... 

 

หมายเหตุ : รอบที่ ๒  ภายในวันที่ .................................. 
                              (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)  
                  เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน) 
                  เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
                     การทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มี 
                     หน่วยงานภายใต้กำกับ) 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๒๓ 
 

 
 

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน................................................... 
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 

รายช่ือหน่วยงาน 
ในกำกับ ศปท. 

ระดับกรม 
ชื่อกระบวนงาน 

กรอบ 
การประเมิน 

ด้าน  
๑  ๒  ๓* 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 

๑ 
 
 

   

๒ 
 
 

   

๓ 
 
 

   

๔ 
 
 

   

๕   
 
 

   

๖ 
 
 

   

 
* ด้านที่ ๑  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 

   เอกสารหมายเลข ๑ 



  ๒๔ 
 

 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
หน่วยงานระดับกรม................................................... 

 

 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที.่............................. 
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................ .................. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  
สถานะการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................  
............................................................................................. .................... 
 

ผลการดำเนินงาน .................................................................................................................  
............................................................................................. .................... 
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  
.................................................................................. ............................... 
.................................................................................................................  
.................................................................................................................  
........................................................ ......................................................... 
.................................................................................................................  
.................................................................................... ............................. 
 
 

   เอกสารหมายเลข ๒ 



  ๒๕ 
 

ตารางท่ี ๙  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

 
หน่วยงานที่เสนอขอ .................................................................. ..................................................... 
วันที่เสนอขอ  ……………………………………………………………...........................................…….. 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑. ........................................................................... 
๒. ........................................................................... 
๓. ........................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒๖ 
 

ภาคผนวก 
ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต  

๑.  ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบสำรวจ 
แก้ไขใบสำคัญรับเงิน มีการใช้หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชีวิตหรือบัตรประชาชนหมดอายุ  

• การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน
เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

• การเปิดตรวจสินค้าของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
• การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
• การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

หรือมีการแทรกลำดับคิวกรณีมีรายที่ขอยกเลิกหรือเลื่อนคิว 
• เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ ทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/

รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลัง และ
อาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 

• ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบตามปกติจะมีการใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบ ๑ วัน  
แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน ๑ วันทำการ อาจมีโอกาสเรียกผลประโยชน์ 

• มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง เพ่ือหวังความสะดวกหรือสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว 
• มีการรับค่าอำนวยความสะดวก เพ่ือกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้น  

ไม่ต้องอาศัยดุลพินิจ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ 
• มีพฤติการณ์ที่ไม่เรียกรับ แต่ไม่ปฏิเสธ (กินตามน้ำ) 

๒.  ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

• การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
• การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ 
• ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ 

การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย  
• การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพ่ือรับพนักงานเข้าทำงาน 
• ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณ ลงพ้ืนที่ หรือจัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง 
• เจ้าหน้าที่ของรัฐ รู้เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม 
• ผู้บังคับใช้กฎหมาย นำตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
• การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก 
• การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 



  ๒๗ 
 

๓. ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  

• ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติม
น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด  โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ/
การใช้รถราชการของหลวงเพ่ือประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง  

• เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
• ยักยอกเงินราชการ ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย  
• การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 
• ในการกำหนด TOR  การจัดชื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้าง มีการกำหนด

ขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over  Designs) เพ่ือให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

• คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงาน
หลายครั้งเกินความจริง เพ่ือประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม หรือการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็น
ที่เป็นสาระสำคัญ  

• คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพ่ือประโยชน์  
ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม 

• การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

• มีการใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง 
• การกำหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ 
• มีการล็อกสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน  
• ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้ 
• ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง 
• เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง/

รับเงินและออกใบเสร็จการรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลัง และ
อาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน 

• การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
• มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา  
• มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่

มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริงแต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพ่ือประโยชน์ให้แก่เอกชน 

• การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ  
• เงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิ หรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอ่ืน โดยบุคคล

นั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน เพ่ือสร้างหลักฐานเท็จในการขอรับงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน 
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