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คำนำ 

 การทุจริตในกระบวนการทำงาน เมื ่อเกิดขึ้นแลวยอมสงผลกระทบทางลบตอองคกร การท่ีองคกรมี

เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อตรวจสอบ เฝาระวัง และปองกันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมชิอบ 

จะเปนหลักประกันไดระดับหนึ่งวาการดําเนินการขององคกรจะไมเกิดการทุจริต หรือหากพบการทุจริตท่ีไมคาดคิด

ข้ึน ผลกระทบหรือความเสียหายนั้นก็จะบรรเทาลง 

 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงได

มอบหมายใหงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัดทําคูมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs: 

FRAUD RISK-ASSESSMENTS) เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอให

เกิดการทุจริตซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 

งานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ภารกิจอำนวยการ 

พฤษภาคม 2563 
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สวนท่ี 1 

ความเปนมา 

 การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูประบบราชการที่สอดคลองตามพระ

ราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐ

เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร

ท่ีภาครัฐตางๆ ดำเนินการอยู ในปจจุบัน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือท่ีทำใหองคกรเกิดความเชื่อม่ันวา จะ

สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจซ่ึงจะสงผลให

ผลลัพธในการปฏิบัติงานดีขึ้น มีการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงคขององคกร

เปนหลัก รวมถึงการสรางความโปรงใสในการดำเนินงาน โดยการบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงคที่สำคัญ 2 

ประการ คือ 

1. ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยจัดการสาเหตุของความเสี่ยงอยางมี

ประสิทธิภาพ หรือจัดการผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนของความเสี่ยง  

2. ลดผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งโดยสวนมากมักใชระบบการเตือนภัยหรือระบบการบริหารพรอมดวย

การจัดทำแผนฉุกเฉินหรือแผนฟนฟู 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตองใหความสำคัญในดานการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และถือ

เปนนโยบายขององคกรดวยการสั่งการหรือมอบหมายใหมีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อยาง

ตอเนื่อง เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริต และนำไปสูการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 

ของประเทศอยางยั่งยืน 
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สวนท่ี 2 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต 

การบริหารจัดการความเส่ียงกับการตรวจสอบภายใน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีลักษณะ Pre-Decision กลาวคือ ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลัก หรือเปนการเฝาระวังความ

เสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกัน โดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรูและยอมรับจากผูท่ี

เกี่ยวของ (ผูนำสงงานให) สวนการตรวจสอบภายในจะเปนลักษณะ Post-Decision คือ เปนการสอบทาน กำกับ 

ติดตามความเสี่ยง  

1. วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น การ

ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต และการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจะ

ชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรของ

องคกร ถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกร

จะชวยใหเปนหลักประกันไดระดับหนึ่งวาการดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ี

ไมคาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปญหาจะนอยกวาองคกรอ่ืน เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวและเปน

สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ โดยวัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คือ เพื่อให

หนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิด

การทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

หล ั กการควบค ุ มภาย ในองค  กร  ตามมาตรฐาน  COSO 2013  (Committee of Sponsoring 

Organizations 2013) ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ โดยคูมือฉบับนี้จะเนนตามมาตรฐาน COSO 

2013 องคประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 เรื่องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตเปนหลัก 

 องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการท่ี 1  องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม 

หลักการท่ี 2  คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับดูแล 

หลักการท่ี 3  คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 

หลักการท่ี 4  องคกรรักษา และจูงใจพนักงาน 

หลักการท่ี 5  องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
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องคประกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

หลักการท่ี 6  กำหนดเปาหมายชัดเจน 

หลักการท่ี 7  ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 

หลักการท่ี 8  พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 

หลักการท่ี 9  ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

หลักการท่ี 10  ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

หลักการท่ี 11  พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 

หลักการท่ี 12  ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

หลักการท่ี 13  องคกรมีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 

หลักการท่ี 14  มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดำเนินตอไปได 

หลักการท่ี 15  มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

หลักการท่ี 16  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการท่ี 17  ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. Corrective เปนการแกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิดขึ้น มีประวัติอยูแลว และจะทำอยางไรจะไมให

เกิดข้ึนอีก 

2. Detective เปนการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมความเสี่ยง ตั้งขอบงชี้เรื่องท่ีนาสงสัย เพ่ือทำ

การลดระดับความเสี่ยงนั้น  

3. Preventive เปนการปองกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีนำไปสูการกระทำผิดในพฤติกรรมท่ีรับรูวาเคยเกิด

มากอน และมีการคาดหมายวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ (Known Factor) ดวยการปรับ Workflow ใหไมสามารถ

ทุจริตไดอีก 

4. Forecasting เปนการพยากรณสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีมาตรการเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน

ไดในอนาคต (Unknown Factor) 
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3. องคประกอบท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

องคประกอบท่ีนำไปสูการทุจริตตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ประกอบดวย (1) แรง

กดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure/Incentive) ท่ีผลักดันใหเกิดการทุจริต (2) โอกาส (Opportunity) ซ่ึงเกิดจากชอง

โหวของระบบ และคุณภาพการควบคุม และ (3) การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ (Rationalization)  

 

 

 

 

 

 

 

4. ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจใหบริการ

ประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติวาดวยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจ และตำแหนงหนาท่ี 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

5. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 

เปนการอธิบายรายละเอียด รูปแบบความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในกระบวนการปฏิบัติงานตาม

ข้ันตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสการเกิดความเสี่ยงอยูในระดับต่ำ แตความเสี่ยงนั้นอาจแฝงอยูในข้ันตอนก็

เปนได โดยนำขอมูลรายละเอียดดังกลาว บันทึกในประเภทของความเสี ่ยงซึ ่งเปน Known Factor1 หรือ 

Unknown Factor ทั้งนี้ การคนหาความเสี่ยงสามารถทำไดหลายวิธี เชน การระดมสมอง การใชแบบสอบถาม 

การสัมภาษณ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติกับองคกรอ่ืน เปนตน 

 
1 Known Factor คือ ความเสี่ยงทั้ง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวา มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยูแลว     
Unknown Factor คือ ปจจัยความเส่ียงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น  

 

ที่มา: https://www.acfe.com/fraud-triangle.aspx 

องคประกอบท่ีนำไปสูการทุจริตตามทฤษฎีสามเหล่ียมการทุจริต 
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ตารางท่ี 1 ระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

    
    
    

หมายเหตุ: ความเส่ียงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเคร่ืองหมาย √ ในชอง Known Factor หากไมเคยเกิด แตมีความเส่ียงจาก

การพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด ใหใสเคร่ืองหมาย √ ในชอง Unknown Factor 

 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

 นำขอมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะหสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

โดยจำแนกตามสถานะสีไฟจราจร ไดแก เขียว เหลือง สม แดง โดยมีความหมาย ดังนี้ 

- สถานะสีเขียว มีความเสี่ยงระดับต่ำ 

- สถานะสีเหลือง มีความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถควบคุมดูแลได 

- สถานะสีสม มีความเสี่ยงระดับสูง โดยเปนกระบวนงานที่มีผู เกี ่ยวของหลายฝาย หลายหนวยงาน 

(ภายในองคกร) จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ 

- สถานะสีแดง มีความเสี่ยงระดับสูงมาก โดยเปนกระบวนงานที่เกี ่ยวของกับบุคคลภายนอก และไม

สามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิด 

ตารางท่ี 2 สถานะความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
      
      
      

 ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเส่ียง (Risk Level Matrix) 

 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง และระดับสูงมาก (สถานะสีสม และสีแดง) 

จากตารางที่ 2 มาหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจำเปนของการเฝาระวัง ที่มีคา 1-3 คูณดวยระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา 1-3 โดยมีเกณฑในการใหคา ดังนี้ 
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3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปน MUST 

หมายถึง มีความจำเปนสูงของการเฝาระวัง คาของ MUST อยูในระดับ 3 หรือ 2 

- ถาเปนกิจกรรมหรือขั ้นตอนรองของกระบวนงานนั ้น ๆ แสดงวากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปน 

SHOULD หมายถึง มีความจำเปนต่ำในการเฝาระวัง คาของ SHOULD อยูในระดับ 1 

3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงหนวยงานกำกับดูแล 

พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูท่ีระดับ 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวของกับผลกระทบทางการเงิน เชน ทำใหรายไดขององคกร

ลดลง หรือทำใหรายจายขององคกรเพ่ิมข้ึน คาระดับความรุนแรงของผลกระทบอยูท่ีระดับ 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย คาระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ อยูท่ีระดับ 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกิดผลกระทบตอกระบวนงานภายใน หรือกระทบตอการ

เรียนรู องคความรู คาระดับความรุนแรงของผลกระทบ อยูท่ีระดับ 1 หรือ 2 

 

ตารางท่ี 3 ตารางเมทริกสระดับความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจำเปน
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

คาความเส่ียงรวม 
(จำเปน X รุนแรง) 

3 2 1 3 2 1 
         
         
         

 

  



10 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Matrix Assessment) 

นำคาความเสี่ยงรวมจากตารางท่ี 3 (ระดับความจำเปน X ระดับความรุนแรง) มาประเมินการควบคุมการ

ทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ

คุณภาพการจัดการแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้  

ระดับดี สามารถจัดการไดทันทีท่ีเกิดความเสี่ยง โดยไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน และองคกร

ไมมีผลเสียทางการเงิน  

ระดับพอใช สวนใหญสามารถจัดการได โดยกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน และองคกรสามารถ

ยอมรับได 

ระดับออน ไมสามารถจัดการได หรือจัดการไดเพียงสวนนอย ในการดำเนินการทำใหองคกรมีรายจาย

เพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน และไมสามารถยอมรับได 

ตารางท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
คาความเส่ียง 

ระดับต่ำ 
คาความเส่ียง

ระดับปานกลาง 
คาความเส่ียง

ระดับสูง 
 ระดับดี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 
 ระดับพอใช คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง 
 ระดับออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

ข้ันตอนท่ี 5 แผนการบริหารความเส่ียง 

เลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงระดับระดับสูง คอนขางสูง และปานกลาง จากการประเมินการควบคุมความ

เสี่ยงในตารางที่ 4 มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง กรณีที่ไมมีพบความเสี่ยงระดับที่ตองไดรับการจัดการ ควร

จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในเชิงการเผาระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางท่ี 5 แผนการบริหารความเส่ียง 

ช่ือแผนการบริหารความเส่ียง.................................................................................................... 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
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ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 

 เพื่อติดตาม และเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต การแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงออกเปน 3 สี 

ไดแก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ทำใหทราบวาความเสี่ยงในตารางที่ 5 มีความเสี่ยงอยูในระดับใด เพื่อจะได

พิจารณากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีท่ียังไมมีมาตรการแกไข 

 สถานะสีเขียว ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทำกิจกรรมเพ่ิม 

สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 

กิจกรรมท่ีเตรียมไว แผนใชไดผล และความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 

สถานะสีแดง เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมข้ึน แผน

ใชไมไดผล และความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดบัความรุนแรง > 3 

ตารางท่ี 6 รายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 

ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สถานะความเส่ียง 
เขียว เหลือง แดง 

      
      
      

 ข้ันตอนท่ี 7 จัดทำระบบการบริหารความเส่ียง 

 นำผลจากตารางที่ 6 มาพิจารณากิจกรรม/มาตรการรองรับ หากมีสถานะความเสี่ยงเปนสีแดง และสี

เหลือง แตหากเปนสีเขียวใหเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

ข้ันตอนท่ี 8 จัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง 

 นำขอมูลจากขั้นตอนที่ 7 มาทำรายงานใหเห็นภาพรวมวามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยูใน

ระดับใด เพ่ือเปนเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

ตารางท่ี 7 รายงานการบริหารความเส่ียง 

ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 
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ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

 การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือรายงานตอผูบริหาร

และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยใชแบบรายงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 8 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี ......................................................................... 
หนวยงานท่ีประเมิน ............................................................................................................................................... 
ชื่อแผนการบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง         ยังไมไดดำเนินการ 

        เฝาระวัง และติดตามอยางตอเนื่อง 
        เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
        ตองการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี ่ยงใหมให
เหมาะสม 
        เหตุผลอ่ืนๆ (ระบุ) 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 

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

หมายเหตุ: รอบท่ี 1 ตารางท่ี 1-5 มีกำหนดสง ศปท. ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

     รอบท่ี 2 ตารางท่ี 6-8 มีกำหนดสง ศปท. ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

  



13 
 

เอกสารอางอิง 

1. คูมือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต, กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. (2561) 

2. สรุปผลการประเมินความเสี ่ยงการทุจร ิต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) 46 หนวยงาน, กอง 

ยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงาน ป.ป.ท. (2561) 

3. The Fraud Triangle (https://www.acfe.com/fraud-triangle.aspx) 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการทำงานของ สกสว. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 1 ระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

1 เจาหนาท่ีจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ/
อนุกรรมการ ดวยการนำเงินสดใสซอง มี
โอกาสเกิดการทุจริตได เชน การให
คาตอบแทนไมครบ โดยท่ีกรรมการ/
อนุกรรมการผูรับคาตอบแทนไมทราบ
คาตอบแทนท่ีแทจริง 

√  

 

ตารางท่ี 2 สถานะความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
1 เจาหนาที่จายคาตอบแทนใหแกกรรมการ/อนุกรรมการ 

ดวยการนำเงินสดใสซอง มีโอกาสเกิดการทุจริตได เชน 
การใหคาตอบแทนไมครบ โดยที่กรรมการ/อนุกรรมการ
ผูรับคาตอบแทนไมทราบคาตอบแทนท่ีแทจริง 

 √   

 

ตารางท่ี 3 ตารางเมทริกสระดับความเส่ียง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจำเปน
ของการเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

คาความเส่ียงรวม 
จำเปน X รุนแรง 

3 2 1 3 2 1 
1 เจาหนาที่จายคาตอบแทนใหแก

กรรมการ/อนุกรรมการ ดวยการ
นำเงินสดใสซอง มีโอกาสเกิดการ
ทุจริตได เชน การใหคาตอบแทน
ไ ม  ค ร บ  โ ด ย ท ี ่ ก ร ร ม ก า ร /
อนุกรรมการผูรับคาตอบแทนไม
ทราบคาตอบแทนท่ีแทจริง 

 √  √   6 
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ตารางท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
คาความเส่ียง 

ระดับต่ำ 
คาความเส่ียง

ระดับปานกลาง 
คาความเส่ียง

ระดับสูง 
 ระดับดี ต่ำ คอนขางต่ำ ปานกลาง 
เจ าหน าท ี ่จ ายค าตอบแทน
ใหแกกรรมการ/อนุกรรมการ 
ด วยการนำเง ินสดใส ซอง มี
โอกาสเกิดการทุจริตได เชน 
การใหคาตอบแทนไมครบ โดย
ที่กรรมการ/อนุกรรมการผูรับ
ค  า ต อ บ แ ท น ไ ม  ท ร า บ
คาตอบแทนท่ีแทจริง 

ระดับพอใช คอนขางต่ำ ปานกลาง √ คอนขางสูง 

 ระดับออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

ตารางท่ี 5 แผนการบริหารความเส่ียง 

ช่ือแผนการบริหารความเส่ียง การลดความเสี่ยงจากการทุจริตในการเบิกจายคาตอบแทนเปนเงินสดใหกรรมการ 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
1 เจ  าหน าท ี ่ จ  ายค  าตอบแทนให แก กรรมการ/

อนุกรรมการ ดวยการนำเงินสดใสซอง มีโอกาสเกิด
การทุจริตได เชน การใหคาตอบแทนไมครบ โดยท่ี
กรรมการ/อนุกรรมการผู ร ับคาตอบแทนไมทราบ
คาตอบแทนท่ีแทจริง 

เปล ี ่ยนจากการเบ ิกจ ายคาตอบแทนใน
รูปแบบเงินสด เปนการจายเช็คโดยตรงจาก
งานการเงินไปยงักรรมการ/อนุกรรมการ 

ตารางท่ี 6 รายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 

ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สถานะความเส่ียง 
เขียว เหลือง แดง 

      
      
      

หมายเหตุ: ตารางท่ี 6-8 มีกำหนดสง ศปท. ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 7 รายงานการบริหารความเส่ียง 

ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

    
    
    

 

ตารางท่ี 8 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี ......................................................................... 
หนวยงานท่ีประเมิน ............................................................................................................................................... 
ชื่อแผนการบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง         ยังไมไดดำเนินการ 

        เฝาระวัง และติดตามอยางตอเนื่อง 
        เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
        ตองการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี ่ยงใหมให
เหมาะสม 
        เหตุผลอ่ืนๆ (ระบุ) 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 

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

 

 


