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คูมือการปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร 

หนวยงาน     :  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  

กระบวนงาน  : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือ

การปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  

แกไขครั้งท่ี....... 

 

1. วัตถุประสงค  (ของการกระบวนงาน) 

1.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะหบทบาทภารกิจของหนวยงาน โดยคนหาประเดน็ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงาน

หรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบจากหนวยงาน 

1.2 เพ่ือผลการวิเคราะหความเสี่ยงมากำหนดมาตรการกลไกหรือแนวทางในการปองกันการทุจริตจากกระบวนงาน

หรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงปดโอกาสการทุจริตและลดการกระทำผิดวินัย

ของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและพบบอยอีกดวย 

1.3 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีรัฐไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน

สวนตัวในตำแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดียืนหยัด 

ทำในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได  

1.4 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน 

 

2. ขอบเขต (อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต้ังแตจุดเร่ิมตนถึงจุดส้ินสุด) 

2.1 การประชุมหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เพ่ือชี้แจงแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง

การทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัด 

กระทรวงพาณิชย 

2.2 ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต

และประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

2.3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต

และประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

2.4 การรายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิด

การทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

2.5 การติดตามผลและทบทวนความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิด

การทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
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3. คำจำกัดความ (อธิบายความหมายของคำศัพทเฉพาะกรณีที่มิไดเปนที่เขาใจโดยทั่วไป เชน คำเฉพาะ เปนตน) 

3.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตกอใหเกิดความเสียหายและสงผลกระทบ 

ทำใหการดำเนินงานและภาพลักษณขององคกรเสียหาย  

3.2 ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงท่ีจะทำใหเกิดการทุจริต ซ่ึงหนวยงานควรระบุ

สาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกำหนดกลยุทธ/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงไดอยางถูกตองเหมาะสม

กับสถานการณ และบริบทขององคกร 

3.3 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะหเพ่ือจัดลำดับความเสี่ยง 

ท่ีจะมีผลกระทบตอการดำเนินงานและภาพลักษณขององคกรเสียหาย โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ 

และผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง  

3.4 โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง  

3.5 ผลกระทบ หมายถึง ความรุนแรงหรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน จากการเกิดเหตุการณหรือความเสี่ยง  

3.6 ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต

ละปจจัยเสี่ยง แบงออกเปน 4 ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงนอย 

3.7 การจัดการความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ/ประเมิน/จัดการและ

ติดตามความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมหนวยงานหรือการดำเนินงานขององคกร รวมท้ังการกำหนดวิธีการในการบริหาร 

และการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีผูบริหารระดับสูงยอมรับได  

4. ความรับผิดชอบ (ระบุถึงบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบต้ังแตผูอนุมัติถึงผูปฏบิัติ วาตำแหนงอะไรและมหีนาที่อะไร) 

กิจกรรม เปาหมายของกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

การจัดประชุมช้ีแจงวิเคราะหความเสี่ยง

การทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติ

หนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในทุกสำนัก/กอง/กลุม/

ศูนยในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย 

เพ่ือใหทุกสำนัก/กอง/กลุม/ศูนย ในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เขาใจกรอบ 

การวิเคราะหความเสีย่งการทุจรติจาก

กระบวนงานหรือการปฏิบัตหินาท่ีท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

1. หัวหนา ศปท. 

2. หัวหนากลุมงานสงเสริมและ

คุมครองจริยธรรม  

3. เจาหนาท่ีกลุมงานสงเสริมและ

คุมครองจริยธรรม 

ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต

จากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี

ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย 

เพ่ือใหหนวยงานในสวนกลางและสวนภูมภิาค  

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

ดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 

จากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

สงให ศปท. 

1. เจาหนาท่ีท่ีไดรบัมอบหมาย 

จาก ผอ/สพจ 

2. ผูอำนวยการสำนักงาน/กอง/

กลุม/ศูนย/พณจ. 

3. เจาหนาท่ี ศปท. 

รายงานวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต

จากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี

ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย 

เพ่ือรายงานใหหัวหนาสวนราชการรับทราบ 

การวิเคราะหความเสีย่งการทุจรติจาก

กระบวนงานหรือการปฏิบัตหินาท่ีท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

และมาตรการปองกันความเสี่ยง 

1. หัวหนา ศปท. 

2. รองหัวหนา ศปท. 

3. หัวหน ากลุมงานสงเสริมและ

คุมครองจริยธรรม 

4. เจาหนาท่ีกลุมงานสงเสริมและ

คุมครองจริยธรรม 
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5. ระเบียบ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ผังกระบวนการ (เขียน Work flow) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (บรรยายแตละขั้นตอนของ Work flow) 

5.2.1 ข้ันตอนท่ี 1 : คนหาประเด็นและปจจัยความเส่ียงการทุจริต 

กอนทำการประเมินการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต ตองทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน

จากภารกิจในแตละประเภทเพ่ือทำการคนหาประเด็นและปจจัยความเสี่ยงการทุจริต 

5.2.2 ข้ันตอนท่ี 2 : การวิเคราะหความเส่ียงการทุจริต 

นำประเด็นและปจจัยเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต

และประพฤติมิชอบจากหนวยงาน มาวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tread way Commission) ดังนี ้

1) การหาระดับโอกาสท่ีความเสี่ยงนั้นจะเกิดข้ึน (Likelihood) ใหพิจารณาจากระดับความ

เปนไปไดในการเกิดข้ึนของเหตุการณความเสี่ยง  

แนวทางการพิจารณาระดับความเปนไปไดในการเกิดขึ้นของเหตุการณความเสี่ยง 

ระดับ 

คะแนน 

โอกาส 

ท่ีจะเกิด 
การดำเนินโครงการ การปฏิบัติงานประจำ 

เทียบกับคร้ัง 

ของการดำเนินการ 

5 สูงมาก เกิดข้ึนแนนอน เกิดข้ึนเกือบทุกครั้ง เกือบทุกครั้งของการดำเนินการ 

4 สูง เกิดข้ึนไดเสมอ เกิดข้ึนเปนประจำ ปละหลายครั้ง 

3 ปานกลาง เกิดข้ึนไดบาง เกิดข้ึนไดหลายครั้ง เกิดข้ึนไดทุกป 

2 นอย เกิดข้ึนไดนอย อาจเกิดข้ึนบางในบางครั้ง เกิดข้ึนไดในชวง 1 - 2 ป 

1 นอยมาก เกิดข้ึนไดยาก แทบไมเกิดข้ึนเลย ไมเกิดข้ึนเลยในชวง 3 ป 

3. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

1. การคนหาประเด็นและปจจัยความเสี่ยงการทุจริต 

2. การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 

4. การรายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต 

5. การติดตามผลและทบทวนบริหารความเสี่ยง 
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2) การหาระดับผลกระทบตอองคกรในกรณีท่ีมีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน (Impact) ใหการ

พิจารณาผลกระทบในแตละความเสี่ยงตอเปาหมายความสามารถหรือผลการดำเนินการขององคกร  

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแตละความเสี่ยงตอเปาหมายความสามารถหรือผลการดำเนินการขององคกร 

ระดับ

คะแนน 
ผลกระทบ 

เปาหมาย 

ผลผลิต/ผลลัพธ 

มูลคาความเสียหาย 

ท่ีอาจเกิดขึ้น 
สูญเสียโอกาส 

ความพึงพอใจ/ความ

เชื่อถือของผูรับบริการ 
ชื่อเสียงองคกร 

5 สูงมาก 
ต่ำกวาเปาหมาย

หรือท่ีเคยทำได 

องคกรไมสามารถ

รับผิดชอบได 

ตองหยุดดำเนินการ

ในชวงเวลาหน่ึง 

เกิดการรองเรียนหรือ

ยกเลิกการใชบริการ 

มีการเผยแพรขาว

ทางสื่อโทรทัศน

หนังสือพิมพ 

4 สูง 
ต่ำกวาเปาหมาย

อยางมีนัยสำคญั 

ตองยกเลิกบาง

โครงการเพ่ือจดัสรร

งบประมาณ 

ตองหยุดดำเนินการ

ในชวง 1 - 2 วัน 

ผูรับบริการ 

ไมพอใจ 

มีการเผยแพรขาว

ในทางโซเช่ียล 

3 ปานกลาง 
ต่ำกวา 

เปาหมายชัดเจน 

กระทบตอการจัดสรร

งบประมาณภายใน 

ตองหยุดดำเนินการ

ภายใน 1 วัน 

ไมสามารถดำเนินการ

ไดตามขอกำหนด 

มีขาวลือออกไป 

สูนอกองคกร 

2 นอย 
ต่ำกวาเปาหมาย

เล็กนอย 

กระทบตอการ

จัดสรรงบประมาณ

ในระดับสำนัก 

หยุดแกไขเล็กนอย 
กระทบตอคณุภาพการ

ใหบริการ 

มีขาวลือภายใน

องคกร 

1 นอยมาก 
ยังคงได 

ตามเปาหมาย 
สามารถยอมรับได 

การดำเนินการ

ลาชา 

กระทบตอคณุภาพ 

การใหบริการเล็กนอย 

อาจสงผลตอ

ช่ือเสียงได 

3) การหาระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ใหพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาส

ท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) 

 

 

 

4) แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือระบุถึงตำแหนงของความเสี่ยงแตละรายการ 

เพ่ือใหทราบวาความเสี่ยงใดมีความสำคัญและมีความเรงดวนสูงสุดท่ีจะตองไดรับการแกไขกอนตามลำดับความสำคัญ 

ซ่ึงจัดแบงเปน 5 ระดับ และสามารถแบงพ้ืนท่ีเปน 5 สวน โดยใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

ระดับ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ชวงคะแนน 

ระดับความเสี่ยง 
การแสดง 

แถบส ี
มาตรการกำหนด 

5 สูงมาก 20 - 25 
 จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง มมีาตรการลดและ 

ประเมินซ้ำ หรือถายโอนความเสี่ยง 

4 เสี่ยงสูง 15 - 19 
 จำเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด 

ความเสีย่งเพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

3 ปานกลาง 7 - 14 
 ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมปองกันไมให 

ความเสีย่งเคลื่อนยายไปยูในระดับท่ียอมรับไมได 

2 ต่ำ 3 - 6 
 ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมความเสีย่ง 

เพ่ือไมใหเกิดข้ึน 

1 ต่ำมาก 1 - 2 
 ยอมรับความเสี่ยง โดยไมตองควบคุมความเสี่ยงไมตอง 

มีการจัดการเพ่ิม 
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การระบุถึงตำแหนงของความเสี่ยงแตละรายการเพ่ือใหทราบวาความเสี่ยงใดมีความสำคัญ 
และมีความเรงดวนสูงสุดท่ีจะตองไดรับการแกไขกอนตามลำดับความสำคัญ โดยแบงความเสี่ยงเปน 5 กลุม  
คือ นัยสำคัญ ระดับสูงมาก 20 - 25 (สีแดง) ,ระดับสูง 15 - 19 (สีสม), ระดับปานกลาง 7 - 14 (สีเหลือง),  
ระดับต่ำ 3 - 6 (สีเขียว), ระดับต่ำมาก 1 - 2 (สีเขียวออน) รายละเอียดตามตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 ข้ันตอนท่ี 3 : การจัดทำแผนบริหารความเส่ียง 

การจัดการความเสี่ยงท่ีตองรีบจัดการ โดยการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน

หรือนำมาผสมผสานใหเหมาะสมกับสถานการณได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหารผูรับผิดชอบ  

5.2.4 ข้ันตอนท่ี 5 การรายงานผลการวิเคราะหความเส่ียง คือ การรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน

และบริหารจัดการความเสี่ยงวามีความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู หรือไม ถายังมีเหลืออยู มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด

และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร เสนอตอผูบริหารเพ่ือใหทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน ท้ังนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จไดตองไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร โดยจัดทำรายงาน 

5.2.5 ข้ันตอนท่ี 6 การติดตามผล และทบทวน คือ การติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการ

บริหารความเสี่ยงวามีความเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม โดยมีเปาหมายในการติดตามผล ดังนี้ 

1) การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตามผลการ

จัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดำเนินการไปแลว วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง หรือไม 

2) การตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมท่ีมีการทำเพ่ิมเติมวาแลวเสร็จตามกำหนดหรือไม  

3) สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม หนวยงาน

ควรสอบทานดูวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดำเนินการตอไป หรือวิธีใดควรปรับเปลี่ยน 

 

 

 

ความสัมพันธระหวางเกณฑมาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ 
ระ

ดับ
คว

าม
รุน

แร
งผ

ลก
ระ

ทบ
 

ต่ำ 
(1x5=5) 

ปานกลาง 
(2x5=10) 

สูงมาก 
(3x5=15) 

สูงมาก 
(4x5=20) 

สูงมาก 
(5x5=25) 

5 

ต่ำ 
(1x4=4) 

ปานกลาง 
(2x4=8) 

ปานกลาง 
(3x4=12) 

สูง 
(4x4=16) 

สูงมาก 
(5x4=20) 

4 

ต่ำมาก 
(1x3=3) 

ปานกลาง 
(2x3=6) 

ปานกลาง 
(3x3=9) 

ปานกลาง 
(4x3=12) 

สูง 
(5x3=15) 

3 

ต่ำมาก 
(1x2=2) 

ต่ำ 
(2x2=4) 

ปานกลาง 
(3x2=6) 

ปานกลาง 
(4x2=8) 

ปานกลาง 
(5x2=10) 

2 

ต่ำมาก 
(1x1=1) 

ต่ำมาก 
(2x1=1) 

ต่ำมาก 
(3x1=3) 

ต่ำ 
(4x1=4) 

ต่ำ 
(5x1=5) 

1 

1 2 3 4 5  

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
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6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตองเปนมาตรฐานที่ไดจากการนำความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะห

เพื่อจัดทำเปนขอกำหนด และนำมาจัดทำเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน) 

6.1 ขอกำหนดท่ีสำคัญ มีการดำเนินการศึกษาวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตจาก

กระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

6.2 ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 

1. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิด 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

2. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงาน

หรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

3. การรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิด

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

6.3 จุดควบคุม 

การจัดประชุมชี้แจงการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคและจัดสง

ให ศปท.เพ่ือดำเนินการประเมินเพ่ือออกมาตรการและรายงานหัวหนาสวนราชการรับทราบตอไป 

7. ระบบตดิตามประเมินผล (มีการกำหนดตัวชี้วัดและกำหนดคาเปาหมายที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน)   

7.1 กำหนดใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชยท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ท่ีวิเคราะห

แลวมีความเสี่ยงการทุจริตฯ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการและแนวทางท่ีไดเสนอมาและรายงานผล

การดำเนินงานดังกลาวมายงั ศปท. ทุกรอบ 6 เดือน 

7.2 ปลัดกระทรวงพาณิชยมอบหมายใหกลุมงานตรวจสอบภายใน (กตน.) ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ท่ีไดเสนอมา 

8. เอกสารอางอิง (เอกสารอื่นใดที่ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกันเพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ เชน ระเบียบปฏิบัติเร่ืองอื่น 

พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทำงาน  เปนตน) 

8.1 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

8.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต/เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” ของสำนักงาน ป.ป.ท. 

9. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร (ระบุการเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นโดยกำหนด ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บและผูมีสิทธิ์เขาถึงเอกสาร) 

ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ 

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต

จากกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

ศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริตกระทรวงพาณิชย 

กลุมงานสงเสริมและ

คุมครองจริยธรรม 

ในแฟมเอกสาร 



9 

 

10. แบบฟอรมท่ีใช (ถามี) 

10.1 แบบฟอรมการวิเคราะหประเมินและบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับกระบวนงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี 

ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 การรายงานความกาวหนา/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับกระบวนงานหรือการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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