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คํานํา 

 
  เหตุการณ
ความเสี่ยงด�านการทุจริตเกิดแล�วจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงป!ญหามาจากสาเหตุ 
ต#าง ๆ ท่ีค�นหาต�นตอท่ีแท�จริงได�ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป(นต�องคิดล#วงหน�าเสมอ การป)องกันการทุจริต คือ     
การแก�ไข ป!ญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเป(นหน�าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน�าส#วนราชการ และเป(นเจตจํานง 
ของทุกองค
กรท่ีร#วมต#อต�านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป(นวาระเร#งด#วนของรัฐบาล 

  การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช�ในองค
กร จะช#วยให�เป(นหลักประกัน ใน
ระดับหนึ่งได�ว#าการดําเนินการขององค
กรจะไม#มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม#คาดคิด        
โอกาสท่ีจะประสบกับป!ญหาน�อยกว#าองค
กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป(นความเสียหายท่ีน�อยกว#า 
องค
กรท่ีไม#มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช� เพราะได�มีการเตรียมการป)องกันล#วงหน�าไว� 
โดยให�เป(นส#วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไม#ใช#การเพ่ิมภาระงานแต#อย#างใด 

  สํานักงานคณะกรรมการป)องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)      
ในฐานะเป(นกลไกของฝ;ายบริหารมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน#วยงานภาครัฐให�บริหารงานภายใต�กรอบ      
ธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป(นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล          
เ พ่ือลดป!ญหาการทุจริตภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท. จึงได�จัดทําคู# มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต                 
(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) และหวังเป(นอย#างยิ่งว#าคู#มือนี้จะเป(นแนวทางและเป(นประโยชน
ให�กับ 
หน#วยงานภาครัฐและผู�สนใจในการสร�างความเข�าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให�หน#วยงาน 
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป)องกันข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐไม#ให�ทําการทุจริต 

 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลขุย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
 หน้า 
คำนำ  

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา  1 

ส่วนที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2 
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2 
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  2 
๓. กรอบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  2 
๔. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  5 
๕. ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน 5 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง  7 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  8 
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  9 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  11 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง  12 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  13 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  14 
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 15 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 
 หน้า 
ตารางที่ ๑  ตารางระบุความเสี่ยง  8 
ตารางที่ ๒  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  9 
ตารางที่ ๓  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ  10 

• ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง  11 
• ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  11 

ตารางที่ ๔  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  12 
ตารางที่ ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  12 
ตารางที่ 6  ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  13 
ตารางที่ ๗  ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง  14 
ตารางที่ ๘  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง  15 
ตารางที่ 9  แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  15 
ตารางที่ ๑๐  ตารางเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา 
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)             
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง           
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
หรือที่เรียกว่า ITA)” โดยให้นำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร เพื่อเป็นหลักประกัน
ในระดับหนึ่งว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หากมีการทำทุจริตเกิดข้ึน องค์กรก็สามารถรับรู้ได้
อย่างรวดเร็วและหาวิธีการที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันไว้ล่วงหน้าโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งการป้องกันการทุจริตดังกล่าวเห็นควรให้
หน่วยงานของรัฐมีการจัดทำคู่มือเพื่อป้องกัน  ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นดังกล่าว 
และเพ่ือใช้เป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติต่อไป 

เทศบาลตำบลหนองวัวซอในฐานะเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต          
มีบทบาทอํานาจหน้าที ่ในการขับเคลื ่อน และบริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริต         
จึงเล็งเห็นว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการให้บริการในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต อันเป็นการแก้ไขปัญหาการรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่งการประเมิน           
ที่เกี ่ยวข้องกับการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพื่อเป็นการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและ              
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือ            
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตนั้น 

เทศบาลตำบลหนองวัวซอจึงเห็นความจําเป็นที่ต้องมีเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง         
การทุจริตทุกภาระงาน พร้อมทั้ง มีการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็น เครื่องมือหนึ่งของการป้องกัน          
การทุจริตเชิงรุก และใช้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติต่อไป 
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ส่วนที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจร ิตสามารถจะช่วยลดความเสี ่ยงที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริต             

ในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี ่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่า นิยม                
ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั ้งนี้              
การนําเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดําเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า
องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ งาน
ประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทําการทุจริต  

 
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง 

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี    
การรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นําส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายใน   
จะเป็นในลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  

 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
๓.๑ กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 

COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน          
ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๔๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุม 
ภายในเพิ ่มเติมอีก ๓ ครั ้ง คือ ครั ้งแรกเมื ่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทํารายงานทางการเงิน                 
Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั ้งที ่ ๒ เมื ่อปี 
๒๐๐๙ เป็น แนวทางด้านการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั ้งที ่ ๓           
ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control - Integrated Framework : 
Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี ้ย ังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒                     
ที่กําหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื ่อง           
การสอดส่องในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถื อว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง          
ในการที ่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกัน  เฝ้าระวัง และตรวจสอบการทุจริต          
ภายในกิจการ 
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สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแล  
หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ ๒: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 - กําหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ ๓: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ ๔: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓ – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดําเนินต่อไปได ้
หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่ อ        

การควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ ๕: กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา

และเหมาะสม 

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และ นําไปปฏิบัติได้) อีกท้ังทํางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทําให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 

สําหรับคู่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘          
ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นหลัก 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
➢ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทําอย่างไรจะไม่ให้ 

เกิดข้ึนซ้ำอีก 
➢ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี ่ยง ทําอย่างไรจะตรวจพบ          

ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทําการลดระดับความเสี่ยงนั้น
หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
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➢ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิด 
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิด
ซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทําไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยง
ด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริต เข้ามาได้อีก 

➢ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม 
ล่วงหน้าในเรื ่องประเด็นที ่ไม่คุ ้นเคย ในส่วนที ่เป็นปัจจัยความเสี ่ยงที ่มาจาก         
การพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

  
 ๓.๒ นโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่ง คสช. ๖๙/๕๗ ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง   
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทจุริต 

เป้าหมาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒/ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓  

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจรติ ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nation Convention against 
Corruption ๒๐๐๓ : UNCA) หมวด ๒ มาตรการป้องกันการทุจริต รัฐภาคีจะต้องจัดทํานโยบายและ 

แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีในการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

เรื่องที่ ๑๖.๕ ตามเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development  Goals  :  SDGs)  
การทุจริตในตาํแหน่งหน้าท่ีและการรับสินบนทุกรูปแบบ 

กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs: Fraud Risk  
Assessments ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓  

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

เทศบาลตำบลหนองวัวซอในฐานะเป็นกลไกในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริต  
มีบทบาท อํานาจหน้าท่ีในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  

เพื่อลดปัญหาการทุจริต และยกระดับค่าคะแนน CPI 

มติ ครม. ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติ คตช. ในการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ ท่ีเสนอให้
รัฐบาลประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนญุาตของทางราชการ 

ต่อต้านการรับสืบบนทุกรูปแบบ ตามข้อเสนอของ สํานักงาน ป.ป.ท. 
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๔. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต 
๔.๑ ความเสี ่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ         

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง  
๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 
 

๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 

 

ด้านการอนุมัติ  อนุญาต 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ภารกิจหลัก 

• การระบุความเสี่ยง 

 
1 

• การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 2 
• เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  

3 
• การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  

4 
• แผนบริหารความเสี่ยง 
  

5 
• การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  

6 
• จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
 7 
• การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
  

8 
• การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
  

9 
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
 

ก่อนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทําการคัดเลือกกระบวนงาน จากภาระงาน          
ที่จะทําการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ภาระงาน ดังนี้  

(๑) ความเสี ่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ           
การอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  

(๒) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และ  
(๓) ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน            

เมื่อคัดเลือกภาระงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้แล้ว ให้ทําการคัดเลือกกระบวนงานของ 
ภาระงานด้านนั ้น ๆ โดนเฉพาะภาระงานที่มีความเสี ่ยงต่อการเกิดการทุจริตสู ง และจัดเตรียมข้อมูล                 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจึงลงมือทําการตามขั้นตอน 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(ตัวอย่าง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เลือกภาระงานที่จะทําการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๒. เลือกกระบวนงาน จากภาระงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงาน 
ที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. ภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต 

๒. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน 

๓. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 
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 ขั ้นตอนที่ ๑ นําข้อมูลที ่ได้จากขั ้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือ              
เกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
นั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทําการระบุความเสี่ยงอธิบาย 
รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงของขั้นตอนย่อยเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น โดยไม่ต้อง 
คํานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นําข้อมูลรายละเอียด 
ดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 

 
Known Factor 

 

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า           
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ  มีตํานานอยู่แล้ว 

 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 
 
 เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  1  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

Work shop 
 

เปรียบเทียบ 
วิธีปฏิบัติกับ 
องค์กรอ่ืน 

 

การสัมภาษณ์ 
 

ถกเถียงหยิบยก 
ประเด็นที่มี 
โอกาสเกิด 

 

การออก 
แบบสอบถาม 

 

การระดมสมอง 
 

Risk dentification 
 

เทคนิคในการคน้หา 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 
Risk dentification 
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

Know Factor Unknown Factor 
 ขั้นตอนหลัก....................... 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 

  

 ขั้นตอนหลัก....................... 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 

  

 ขั้นตอนหลัก....................... 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 

  

 
ตารางที ่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี ่ยงการทุจริตเช่นรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตจากขั ้นตอนย่อย           
ในการปฏิบัติงานเฉพาะขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ ำสูง         
มีประวัติอยู่แล้ว ให้อธิบายในช่อง Known Factor ถ้าไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการ 
พยากรณ์ในอนาคตมีโอกาสเกิด ให้อธิบายในช่อง Unknown Factor 
 
 

 

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นําขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ ในช่อง Know Factor 
และ Unknown Factor) มาแยกเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง 
ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

 

ประเมินความเสียงการทุจริต  ปีงบประมาณ พ.ศ. ................. 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาระงานด้าน................................................................................. 
ชื่อกระบวนงาน.......................................................................................................................... 
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.......................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบ............................................................................โทรศัพท.์.................................... 

 

ขั้นตอนที่  2  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
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 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
 • สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 

• สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง           
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

• สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายขั ้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงาน        
ตามหน้าที่ปกต ิ

• สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก           
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

 
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
ตารางที่ ๒ นํารายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตจากขั้นตอนย่อยในการปฏิบัติงานในช่อง Known Factor และ 
Unknown Factor จากตารางที่ ๑ นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจรสีเขียว หมายถึง
ความเสียงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสียงระดับปานกลาง สีส้ม หมายถึง ความเสี ่ยง ระดับสูง             
สีแดง หมายถึง ความเสียงระดับสูงมาก 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๓ นําขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสียงระดับสูงจนถึง 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทําการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จาก            
ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ 
เช่นกัน ค่า ๑- ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่  3  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
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๓.๑ ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจําเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทําการป้องกัน 
ไม่ดําเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั ้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจําเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี ่ยงการทุจริต            
ค่าของ SHOULD คือ ค่าทีอ่ยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น  
(ตัวอย่างตามตารางที ่ ๓.๑ เกณฑ์พิจารณาระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวังความเสี ่ยงการทุจริตว่า             
เป็น MUST หรือ SHOULD) 
 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา  ดังนี้ 
กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี ่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นเกี ่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้                  

ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงานนั ้นผลกระทบต่อผู ้ ใช ้บริการ กลุ ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ (ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๒ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

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

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3       2       1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น X รุนแรง 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
ตารางที่ ๓ นําข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

 
ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานกํากับดูแล 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  

 

 

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมิน   
การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี ่ยงการทุจริตอยู ่ในระดับใด เมื ่อเทียบกับคุณภาพ                   
การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น             
๓ ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั ้งที ่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู ้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน     
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

แนวทางในการพิจารณาระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง/ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ขั้นตอนที่  4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) 

 
- 11 - 



ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง 
การทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
 
 

ดี ต่ำ (1) ค่อนข้างต่ำ (2) ปานกลาง (3) 

 
 

พอใช้ ค่อนข้างต่ำ (4) ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง (6) 

 
 

อ่อน ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (8) สูง (9) 

 
ตารางที่ ๔ ให้นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการ (ดี หรือ พอใช้ หรือ อ่อน) 
 
 

 

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
Risk - Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่อง ๓ หรือ ๕ หรือ 5 หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 
โดยเฉพาะช่องสูง (๔) ควรเลือกมาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก 

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
การทุจริต 

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

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

 

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตสูงจากตารางที่ ๔ มาจัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ขั้นตอนที่  5  แผนบริหารความเสี่ยง 
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  ขั ้นตอนที ่ 6 เพื ่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี ่ยงการทุจริต                   
ในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการ
ยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง           
ความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ กิจกรรม 
เหตุการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
  

 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ใน 
สถานะความเสี่ยงระดับใดเพ่ือพิจารณาทํากิจกรรมเพ่ิมเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทํากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ /

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

กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  6  แผนบริหารความเสี่ยง 

สีแดง เกินกว่าการยอมรับ 

สีเหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

สีเขียว ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ ๗ นําผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 5 ออกตาม
สถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม 
หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือทําระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

 
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง  
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

กิจกรรม มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

 

 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

กิจกรรม มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

 

 
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

กิจกรรม มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่  7  แผนบริหารความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทํารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลการบริหารความเสี่ยง          
การทุจริต ตามข้ันตอนที่ ๗ ของแต่ละสถานะ (สี) อย่างไร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สถานะความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 
 
 
 
 

   

 
 

 

ขั ้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยง            
การทุจร ิต หร ือสถานะแผนบร ิหารความเส ี ่ยงการทุจร ิต ตารางที ่  ๘ ต ่อผ ู ้บร ิหารของหน่วยงาน                      
ซึ ่งห้วงระยะเวลาของ การรายงานผล ขึ ้นอยู ่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ ่งแบบ                  
ในการรายงาน ตามตารางท่ี ๙ และตารางท่ี ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ......................... วันที่ .................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน  .............................................................................................................................. 
 
ชื่อแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
เหตุการณ์ความเสี่ยง  
สถานะการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 
 
 

 ยังไม่ไดด้ำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

ผลการดำเนินการ 
 
 
 

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

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

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

 

ขั้นตอนที่  8  การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่  9  การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
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ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

 
หน่วยงานที่เสนอขอ……………………………………………………………………………………………………………….. 
วันที่เสนอขอ ……………………………………………………………..………………………………………………….. 
 
ชื่อแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ……………………………..………………………………. 

2. ………………………………..……………………………. 
3. ………………………………..……………………………. 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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