
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมินความเสี่ยงความทุจริต 

โรงเรียนบ9านเหล<านาด ี



 

 

คำนำ 
 

เหตุการณ,ความเส่ียงด6านการทุจริตเกิดข้ึนแล6วมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงมีปDญหามาจากสาเหตุตFางๆ ท่ีค6นหา 

ต6นตFอสาเหตุได6ยาก ความเส่ียงจึงจำเปJนต6องคิดลFวงหน6าเสมอ การปKองกันการทุจริตคือการแก6ไข ปDญหาการทุจริตท่ีย่ังยืน 

ซ่ึงเปJนหน6าท่ีความรู6รับผิดชอบของสFวนราชการของทุกองค,กรท่ีรFวมตFอต6าน ทุกรูปแบบ ดังน้ันโรงเรียนบ6านเหลFานาดี 

 จึงได6จัดทำคูFมือข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริตเปJนเพ่ือ แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนิน

ท่ีอาจกFอให6เกิดการทุจริต ซ่ึงเปJนมาตรการ ปKองกัน การทุจริตตFอไป 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ6านเหลFานาดี



 

 

 สารบัญ  

  หน6า 

คำานำ   

ความหมายของความเส่ียง  ๑ 

ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต  ๒ 

ข้ันตอนท่ี๑การระบุความเส่ียง Risk( Identification) ๓ 

ข้ันตอนท่ี๒ การวิเคราะห,สถานะความเส่ียง  ๔ 

ขั้นตอนที่๓เมทริกส,ระดับความเสี่ยงRisklevel( matrix) ๕ 

ขั้นตอนที่๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) ๖ 

ข้ันตอนท่ี๕ แผนบริหารความเส่ียง  ๗ 

ข้ันตอนท่ี๖ การจัดทรายงานผลการเฝKาระวังความเส่ียง ๘ 

ข้ันตอนท่ี๗ จัดทระบบการบริหารความเส่ียง  ๘ 

ข้ันตอนท่ี๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง ๙ 

ข้ันตอนท่ี๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ๑๐ 



 

 

ความหมายของความเส่ียง 
 
ความเส่ียง (Risk) 
 

ความเส่ียง คือโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปลFา หรือ เหตุการณ, 
ท่ีไมFพึงประสงค, หรือการกระทใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต6สถานการณ,ท่ีไมFแนFนอนดข้ึนในซ่ึงอาจเกิดข้ึนใน อนาคต 
และมีผลกระทบหรือทำให6การดำเนินงานไมFประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค,และเปKาหมายของ องค,กร 
ท้ังในด6านยุทธศาสตร, การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 
 

ความเส่ียง เคยเกิดแล6ว มีประวัติอยูFแล6ววFาทุจริต ทำอยFางไรจะไมFให6อีก 

 ข6อบFงช้ีบางเร่ือง นFาสงสัยมีการทุจริตอยFางไรจะตรวจพบต้ังแตFแรก 

 รู6ท้ังรู6วFาทำไปเส่ียงตFอการทุจริตมาตรการปKองกันอยFางไรจะมี 

 พยากรณ,เหตุการณ,ลFวงหน6าโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต 

  

 
ป9ญหา/วิกฤติต?างกับความเส่ียง 
 

- ปDญหา = ไมFมี ไมFเคย ( ระเบียบ กฎหมาย เปJนอุปสรรค, ไมFทันสมัยหรือไมFมีกฎหมายรองรับ/ ระ IT 
ไมFทันสมัย/เจ6าหน6าท่ีขาดความรู6 ความเข6าใจ) อัตรากำลังงบประมาณไมFเพียงพอในปDจจุบัน 

 
ป9ญหาอนาคต = ความเส่ียง 
 

- วิกฤติ = ส่ิงท่ีคาดไมFถึงUNPLANเกิดแล6วต6องแก6ไข ฟ��นฟู 
 

- ความเส่ียง = เหตุการณ,-ท่ีมีโอกาสเกิดท่ีต6องการ Control + = โอกาสในการพัฒนากลยุทธ, 
 
ป9ญหา/ไม?ใช?ความเส่ียง 
 

- ความรู6ความเข6าใจใน พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ6างฯ 
 

- ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 

- ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
 

- ขาดเจ6าหน6าท่ีตรวจสอบภายใน 
 

- ระเบียบ กฎหมายมีชFองวFาง 
 

- การได6คFาตอบแทนไมFเหมาะสม 
 

- ขาดการประชาสัมพันธ, 



 

 

ประเภทความเส่ียงการทุจริตแบ?งเปKน ๓ ดNาน(Function Based) 
 

๑. ความเส่ียงการทุจริตทีFเกีFยวข6องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม...นวยความสะดวกใน 
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ความเส่ียงการทุจริตในความโปรFงใสของการใช6อนาจและต แหนFงหน6าท่ี  
๓. ความเส่ียงการทุจริตในความโปรFงใสของการใช6จFายงบประมาณและการบริหารจัดการ เคยเกิดแล6ว 

มีประวัติอยูFแล6ววFาทุจริตอยFางไรจะทำให6เกิดอีกข6อบFงช้ีบางเร่ืองนFาสงสัยมีการทุจริตทอยFางไรจะตรวจ พบตั6งแตFแรก 
รู6ทั6งรู6วFาทำไปเส่ียงตFอการทุจริต จะมีมาตรการปKองกันอยFางไร พยากรณ,เหตุการณ,ลFวงหน6าโอกาส เกิดความเส่ียง 
การทุจริต 
ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริตมี ๙ ข้ันตอนดังน้ี 

๑. การระบุความเส่ียง 
๒. การวิเคราะห,สถานะความเส่ียง 
๓. เมทริกสระดับความเส่ียง 
๔. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
๕. แผนบริหารความเส่ียง 
๖. การจัดทรายงานผลการเฝKาระวังความเส่ียง 
๗. จัดทระบบการบริหารความเส่ียง 
๘. การจัดทรายงานการบริหารความเส่ียง 
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
 

ขั6นเตรียมการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
กFอนท่ีการประเมินความเส่ียงการทุจริตต6องทการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจในแตFละประเภท 

ท่ีจะทำการประเมิน ซ่ึงคูFมือน้ีได6จำแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริตไว6 ๓ ด6านดังน้ีความเส่ียง 
การทุจริต ท่ีเก่ียวข6องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหนFวยงานท่ีมีภารกิจให6บริการ ประชาชนอนุมัติหรือ 
อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ )ความเส่ียง 
การทุจริตในความโปรFงใสของการใช6อำนาจและตำแหนFงหน6าท่ีและความ เส่ียงการทุจริตในความโปรFงใสของการ 
ใช6จFายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐเม่ือคัดเลือก ได6แล6วให6ทำการคัดเลือกกระบวนงาน 
ของประเภทด6านน้ันๆโดยเฉพาะการดำเนินงานท่ีอาจกFอให6เกิดการ ทุจริตและจัดเตรียมข6อมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
หรือแนวทางหลักเกณฑ,ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข6อง จากนั6นจึงลงมือทาการตามข้ันตอนประเมินความเส่ียง 
การทุจริตตัวอยFางในการประเมินความเส่ียง พิจารณาอนุมัติอนุญาตการออกใบอนุญาตกFอสร6างอาคาร 

๑. เลือกงานด6านท่ีจะทำการประเมินประเมินความเส่ียงการทุจริต 
๒. เลือกกระบวนงานจากงานท่ีจะทการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
๓. เตรียมข6อมูลข้ันตอนแนวทางหรือเกณฑ,การปฏิบัติงานของกระบวนงาน ท่ีจะทำการประเมิน 

ความเส่ียงการทุจริต 



 

 

(ตัวอยFาง) 
๓.๑ งานด6านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ  
๓.๒ กระบวนงาน การขออนุญาตกFอสร6างอาคารดัดแปลงอาคารหรือร้ือถอน 
 ๓.๓ รายละเอียดของข้ันตอนแนวทางหรือเกณฑ,การอนุญาตกFอสร6างอาคารฯ 
 
ข้ันตอนท่ี๑การระบุความเส่ียง(Risk Identification) 
 

ข้ันตอนท่ี๑ ข6อมูลท่ีได6จากข้ันเตรียมการในสFวนรายละเอียดข้ันตอนาแนวทางหรือเกณฑ,การ 
ปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะทำการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซ่ึงในข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันยFอม 
ประกอบไปด6วยข้ันตอนยFอยในการระบุความเส่ียงตาม ข้ันตอนท่ี๑ ให6ทำการระบุความเส่ียงอธิบาย รายละเอียด 
รูปแบบ พฤติการณ,ความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริตเทFาน้ันและในการประเมินต6อง คำนึงถึงความเส่ียง 
 ในภาพรวมของการดำเนินงานเร่ืองท่ีจะทำการประเมินด6วยเน่ืองจากในกระบวนงานการ ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
อาจไมFพบความเส่ียงหรือโอกาสเส่ียงตFางๆแตFอาจพบวFามีความเส่ียงในเร่ืองน้ันๆ การดำเนินงานท่ีไมFได6อยูFใน 
ข้ันตอนก็เปJนได6โดยไมFต6องคะนึงวFาหนFวยงานจะมีมาตรการปKองกันหรือแก6ไขความเส่ียงการทุจริต น้ันอยูFแล6ว 
ข6อมูลรายละเอียด ดังกลFาวลงในประเภทของความเส่ียงซ่ึงเปJนKnown Factor หรือUnknown Factor 
 
Known Factor ความเส่ียงท้ังปDญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู6วFาเคยเกิด 

 กFอนคาดหมายได6วFามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ6าหรือมี 
 ประวัติมีตนานอยูFแล6ว 
Unknown Factor ปDจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ,ประมาณการ 

 ลFวงหน6าในอนาคตปDญหา/ พฤติกรรมความเส่ียงที 
 อาจจะเกิดข้ึน(คิดลFวงหน6า ตีตนไปกFอนไข6เสมอ) 
เทคนิคในการระบุความเส่ียงหรือค6นหาความเส่ียงการทุจริตด6วยวิธีการตFาง ๆ ดังน้ี  



 

 

 
ประเมินความเส่ียงการทุจริตป�งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ประเมินความเส่ียงการทุจริตด6าน 
๑. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวข6องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 
๒. ความเส่ียงการทุจริตในความโปรFงใสของการใช6อานาจและตแหนFงหน6าท่ี 
๓. ความเส่ียงการทุจริตในความโปรFงใสของการใช6จFายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร  
ช่ือกระบวนงาน/งาน .......................................................................................................................... 

 
ช่ือหน?วยงาน/กระทรวง....................................................................................................................... 

 
ผูNรับผิดชอบ................................................................................ โทรศัพทi........................................... 

 
 
 
ตารางท่ี๑ ตารางระบุความเส่ียงKnow( Factor และ Unknown Factor) 
 
ที โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงสุจริต 

  Know Factor Unknown Factor 
 ( ให6อธิบายรูปแบบพฤติการณ,การทุจริตของ   

 กระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมาการ   

 ประเมินความเส่ียงวFามีโอกาสหรือความเส่ียง   

 การทุจริต)   
 
 
ตารางท่ี๑ อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริตเชFนรูปแบบพฤติการณ,การทุจริตท่ีมีควารมเส่ียง 
ทุจริตเทFาน้ันและควรอธิบายพฤติการณ,ความเส่ียงให6ละเอียด ชัดเจนมากท่ีสุด 

- ความเส่ียงท่ีเคยเกิดหรือคาดวFาจะเกิดซ6สูงมีประวัติอยูFแล6วาให6ใสFเคร่ืองหมายในชFองKnown 

Factor 
 

- หากไมFเคยเกิดหรือไมFมีประวัติมากFอนแตFมีความเส่ียงจากการพยากรณ,ในอนาคตวFามีโอกาสเกิดให6 
ใสFเคร่ืองหมายในชFองUnknown Factor - หนFวยงานสามารถปรับแบบได6โดยไมFระบุวFาเปJนประเภทKnown Factor 
หรือUnknown Factor ก็ไดN  
ข้ันตอนท่ี ๒ การวิเคราะหiสถานะความเส่ียง  
ข้ันตอนท่ี ๒ ให6นาข6อมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะห,เพ่ือแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแตFละโอกาส/ 
ความเส่ียงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียวเหลืองส6มแดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงในชFองสีไฟ จราจร 
ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจรมีรายละเอียดดังน้ี 
 

สถานะสีเขียว:ความเส่ียงระดับตFางๆ 
 

 สถานะสีเหลือง:ความเส่ียงระดับปานกลางและสามารถใช6ความรอบคอบระมัดระวังใน 
ระหวFางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได6  

 สถานะสีส6ม:ความเส่ียงระดับสูงเปJนกระบวนงานท่ีมีผู6เก่ียวข6องหลายคนหลายหนFวยงาน ภายใน 

องค,กรมีหลายข้ันตอนจนยากตFอการควบคุมหรือไมFมีอานาจควบคุมข6ามีหนFวยงานตาม หน6าท่ีปกติ 
 



 

 

 
 สถานะสีแดง: ความเส่ียงระดับสูงมากเปJนกระบวนงานท่ีเก่ียวข6องกับบุคคลภายนอกคนท่ี 

ไมFรู6จักไมFสามารถตรวจสอบได6ชัดเจนไมFสามารถกากับตามได6อยFางใกล6ชิดีหรืออยFางสม่ำเสมอ   
ตารางท่ี๑ ตารางแสดงสถานะความเส่ียง ( แยกตามรายสีไฟจราจร ) 
 

ท่ี โอกาส / ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สNม แดง 
      

      

      
 
 
ตารางท่ี๒  นำโอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี ๑นำมาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริต ตามไฟสี จราจร 
 
 

- หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ำ 
  

- หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง 
  

- หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง 
  

- หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 
  
ข้ันตอนท่ี ๓ เมทริกสiระดับความเส่ียง (Risk level matrix) 
 

ข้ันตอนท่ี๓ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริตท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเส่ียงระดับสูง มาก 

ท่ีเปJนสีส6มและสีแดงจากตารางท่ี ๒ มาทำการหาคFาความเส่ียงรวมซ่ึงได6จากระดับความจำเปJนของการเฝKาระวังท่ีมีคFา๑–๓ 

คูณด6วยระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคFา ๑–๓ เชFนกันคFา๑ – ๓ โดยมี เกณฑ,ในการให6คFาดังน้ี 
 

๓.๑ ระดับความจเปJนของการเฝKาระวังมีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี 
 

– ถ6าเปJนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลคักท่ีสญของกระบวนงานน้ันๆแสดงวFากิจกรรมหรือ 
ข้ันตอนน้ันเปJนMUST หมายถึงมีความจาเปJนสูงของการเฝKาระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต6องทาการ 
ปKองกันไมFดาเนินการไมFได6คFาของMUST คือคFาท่ีอยูFในระดับ ๓ หรือ ๒  

- ถ6าเปJนกิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเปJนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงานน้ันๆแสดง 
วFากิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเปJนSHOULD หมายถึงมีความจาเปJนตFในการเฝKาระวังความเส่ียงการ 
ทุจริตคFาของSHOULD คือคFาท่ีอยูFในระดับ ๑ เทFาน้ัน 

( ตัวอย(างตามตารางท่ี ๓.๑ ) 
( เกณฑ8พิจารณาระดับความจาเปAนของการเฝEาระวังความเส่ียงการทุจริตว(าเปAนMUSTหรือSHOULD )  

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีแนวทางในการพิจารณาดังน้ีกิจกรรมหรือข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข6องกับผู6มีสFวนได6สFวนเสียStakeholders รวมถึงหนFวยงานกากับดูแลพันธมิตรภาคี 
เครือขFายคFาอยูFท่ี ๒ หรือ ๓  

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวข6องกับผลกระทบทางการเงินรายได6ลดรายจFายเพ่ิม 
Financial คFาอยูFท่ี ๒ หรือ ๓ 



 

 

 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบตFอผู6ใช6บริการกลุFมเปKาหมายCustomer/UserคFา 

อยูFท่ี๒หรือ๓  
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบตFอกระบวนงานภายในInternalProcess หรือ 

กระทบด6านการเรียนรู6องค,ความรู6Learning & Growth คFาอยูFท่ี๑หรือ๒ 
 
(ตัวอยFางตามตารางท่ี๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 
ตารางท่ี๓ SCORING ทะเบียนขNอมูลท่ีตNองเฝwาระวัง๒มิติหรือตารางเมทริกสiระดับความเส่ียง ( Risk 
level matrix )   

ท่ี โอกาส/ ความเส่ียงทุจริต ระดับความจำเปKน ระดับความรุนแรง ค?าความเส่ียงรวม 
  ของการเฝwาระวัง ของผลกระทบ จำเปKนx รุนแรง 
  ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑  

     

     
 
 
ตารางท่ี๓ น ข6อมูลท่ีมีสถานะความเส่ียงใน ชFองสีส6ม และสีแดง ๒ มจาหาคFกตารางท่ีความเส่ียงรวม 

 ( ระดับความจาเปJนของการเฝKาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ) 
 
แนวทางในการพิจารณาระดับความจเปKนของการเฝwาระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตารางท่ี๓.๑ ระดับความจเปKนของการเฝwาระวัง 
 
ที โอกาส/ความเส่ียงความทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก กิจกรรมหรือข้ันตอน 

  MUST SHOULD 

  คFาควรเปJน๓ หรือ๒ คFาควรเปJน๑ 
    
 
 
ตารางท่ี๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามBalanced Scorecard 
 
โอกาส /ความเส่ียงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

ผูNมีส?วนไดNส?วนเสียStakeholders รวมถึงหน?วยงาน    

ก กับดูแลพันธมิตราภาคีเครือข?าย    

ผลกระทบทางการเงินรายได6ลดรายจFายเพ่ิมFinancial  X X 

ผลกระทบตFอผู6ใช6บริการกลุFมเปKาหมายCustomer/User  X X 

ผลกระทบตFอกระบวนงานภายในInternal Process X X  

กระทบด6านการเรียนรู6องค,ความรู6Learning & Growth X X  



 

 

ข้ันตอนท่ี๔การประเมินการควบคุมความเส่ียง(Risk - Control Matrix Assessment ) 
ข้ันตอนท่ี๔ให6นำคFาความเส่ียงรวม(จเปJนาX รุนแรง) จากตารางท่ี๓ มาทำการประเมินการควบคุม 

 
การ ทุจริตวFามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยูFในระดับใดเม่ือเทียบกับคุณภาพการจัดก(คุณภาพ 
การ จัดการสอดสFองเฝKาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ,คุณภาพการจัดการจะแบFงเปJน๓ระดับดังน้ี 

 
ดี: จัดการได6ทันท่ีทุกคร้ังท่ีเกิดความเส่ียงไมFกระทบถึงผู6ใช6บริการ/ผู6รับมอบผลงานองค,กรไมFมี 

ผลเสียทางการเงินไมFมีรายจFายเพ่ิม  
พอใช6: จัดการได6โดยสFวนใหญFมีบางคร้ังยังจัดการไมFได6กระทบถึงผู6ใช6บริการ/ผู6รับมอบผลงาน 

องค,กรแตFยอมรับได6มีความเข6าใจ  
อFอน: จัดการไมFได6หรือได6เพียงสFวนน6อยการจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจFายมีผลกระทบถึงผู6ใช6บริการ/ 

ผู6รับมอบผลงานและยอมรับ ไม?ได6มีความเข6าใจ 
 
 

ตารางท่ี๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 

โอกาส/ คุณภาพการจัดการ ค?าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

ความเส่ียงการทุจริต  ค?าความเส่ียงระด ค?าความเส่ีย ค?าความเส่ียงระดับ 
  ต่ำ ระดับปานกลาง  

 ดี ต่ำ คFอนข6างต่ำ ปานกลาง 
 พอใช6 คFอนข6างตF า ปานกลาง คFอนข6างสูง 
 อFอน ปานกลาง สูง สูง 
 
 

ตารางท่ี ๔ ให6นคFาความเส่ียงรวม(จาเปJนX รุนแรง) จากตารางท่ี๓ มาทำการประเมินการควบคุม ความ 
เส่ียงการทุจริตโดยการวิเคราะห,จากคุณภาพการจัดการขององค,กรกับความเส่ียงเร่ืองท่ีทาการประเมิน 
(ดี/พอใช6/อFอน) เพ่ือประเมินวFาความเส่ียงการทุจริตมีคFาความเส่ียงอยูFระดับใดจะได6นไปบริหารจัดการ 
ความเส่ียงตามความรุนแรงของความเส่ียง 

 
ข้ันตอนท่ี๕แผนบริหารความเส่ียง 

 
ข้ันตอนท่ี๕ให6เลือกเหตุการณ,ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียงRisk-Control Matrix 
Assessment ในตารางท่ี๔ ท่ีอยูFในชFองคFาความเส่ียงอยูFในระดับสูงคFอนข6างสูงปานกลาง มาทำ 
แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง(กรณีท่ีหนFวยงานทาการประเมินการควบคุมความ 
เส่ียงในตารางท่ี๔ ไมFพบวFาความเส่ียงอยูFในระดับสูงคFอนข6างสูงปานกลาง เลย แตFพบวFาความเส่ียงการ 
ทุจริตอยูFในระดับตFาหรือคFอนข6างตFาให6ทาการจัดทาแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝKาระวังความเส่ียง 
ทุจริตหรือให6หนFวยงานพิจารณาทาการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานท่ีอาจกFอให6เกิด 
หรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริตนามาประเมินความเส่ียงการทุจริตเพ่ิมเติม)  
ตารางท่ี๕ ตารางแผนบริหารความเส่ียงช่ือแผนบริหารความเส่ียง 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ท่ี รูปแบบพฤติการณiความเส่ียงทุจริต มาตรการการปwองกันทุจริต 
   

   
 
 
ตารางท่ี๕ พิจารณาเหตุการณ,ความเส่ียงท่ีมีคFาความเส่ียงการทุจริต จากตารางทิ่ี ๔ ตามลำดับความรุนแรง 
ความเส่ียงท่ีอยูFในระดับสูงคFอนข6างสูงปานกลาง มาจัดทาแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือปKองกันการทุจริตตFอไป 
 
ข้ันตอนท่ี๖การจัดทารายงานผลการเฝwาระวังความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี๖เพ่ือติดตามเฝKาระวังเปJนการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตาม 
 
แผนบริหารความเส่ียงของข้ันตอนท่ี๕ซ่ึงเปรียบเสมือนเปJนการสร6างตะแกรงดักเพ่ือเปJนการยืนยันผลการ 
ปKองกันหรือแก6ไขปDญหามีประสิทธิภาพมากน6อยเพียงใดโดยการแยกสถานะของการเฝKาระวังความเส่ียง 
ทุจริตตFอไปออกเปJน๓ สีได6แกFสีเขียวสีเหลืองสีแดง 
 

ตารางท่ี๖ ตารางจัดทรายงานผลการเฝKาระวังความเส่ียง 
 
ท่ี มาตรการปwองกันการทุจริต โอกาส / ความเส่ียงทุจริต สถานะความเส่ียง 

   เขียว เหลือง แดง 
      

      
 
 
สถานะความเส่ียงระดับใดเพ่ือพิจารณาทากิจกรรมเพ่ิมเติมกรณีอยูFในขFายท่ียังแก6ไขไมFได6 
สถานะสีเขียว:ไมFเกิดกรณีท่ีอยูFในขFายความเสียังไม?ต6องทยงกิจกรรมเพ่ิมา 
สถานะท่ีเหลือง:เกิดกรณีท่ีอยูFในขFายความเส่ียงแตFแก6ไขได6ทันท6วงท่ีตามมาตรก/นโยบาย / โครงการ/ 
กิจกรรมท่ีเตรียมไว6แผนใช6ได6ผลความเส่ียงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง< ๓ 
สถานะท่ีแดง:เกิดกรณีท่ีอยูFในขFายความเส่ียงแตFแก6ไขได6ทันท6วงท่ีตามมาตรก/นโยบาย / โครงการ/ 
กิจกรรมท่ีเตรียมไว6แผนใช6ได6ผลความเส่ียงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง< ๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนท่ี๗จัดทาระบบการบริหารความเส่ียง 
 

ข้ันตอนท่ี๗ ผลจากทะเบียนเฝKาระวังความเส่ียงการทุจริตจากตารางท่ี ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ 
ซ่ึงในข้ันตอนท่ี๗สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยูFในขFายท่ียังแก6ไขไมFได6จะต6องมีกิจกรรมหรือ มาตรการอะไร 
เพ่ิมเติมตFอไปโดยแยกสถานะเพ่ือระบบบริหารความเส่ียงออกเปJนดังน้ี 



 

 

๗.๑ เกินกวFาการยอมรับ(สถานะสีแดงRed) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
๗.๒ เกิดข้ึนแล6วแตFยอมรับได6ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม(สถานะสีเหลืองYellow) 
๗.๓ ยังไมFเกิดเฝKาระวังตFอเน่ือง(สถานะสีเขียวGreen) 

ตารางท่ี๗ ตารางจัดทาระบบความเส่ียง 
๗.๑ (สถานะสีแดง: Red) เกินกว?าการยอมรับควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม   

ความเส่ียงการทุจริต(สถานะสีแดง) มาตรการการปwองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๒ (สถานะสีเหลือง:Yellow ) เกิดข้ึนแลNวแต?ยอมรับไดNควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  

ความเส่ียงการทุจริต(สถานะสีเหลือง) มาตรการการปwองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๓ (สถานะสีเขียวGreen: ) ยังไม?เกิด ใหNเฝwาระวังต?อเน่ือง 
  

ความเส่ียงการทุจริต(สถานะสีเขียว) มาตรการการปwองกันการทุจริตเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนท่ี๘การจัดทารายงานการบริหารความเส่ียง 
 

ข้ันตอนท่ี๘มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยูFในระดับใด()านะความเส่ียงสีเขียวหมายถึง 
ความเส่ียงระดับตFสีเหลืองาหมายถึงความเส่ียงระดับปานกลางสีแดงหมายถึงความเส่ียงระดับสูงมาก 
เพ่ือเปJนเคร่ืองมือในการกากับติดตามประเมินผล 

ตารางท่ี๘ ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 
 

ท่ี  สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต  

 เขียว  เหลือง  แดง 
      

      



 

 

ข้ันตอนท่ี ๙ การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 

ข้ันตอนท่ี๙เปJนการจัดท าแบบรายงานผลการดเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตหรือ 
สถานะ แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตารางท่ี๘ ตFอผู6บริหารของหนFวยงาน ซ่ึงห6วงระยะเวลาของการ 
รายงานผล ข้ึนอยูFกับหนFวยงานเชFนรายงานทุกเดือนทุกไตรมาสซ่ึงแบบในการรายงานตามตารางท่ี๘ และ 
ตารางท่ี๑๐ สามารถปรับได6ตามความเหมาะสมของหนFวยงาน 

ตารางท่ี๙ แบบรายงานผลการด เนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 
.................................................แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตณวันที่ 
หน?วยงานที่ประเมิน......................................................................................

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

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง  

โอกาส / ความเส่ียง  

สถานะของการดำเนินการจัดการความเส่ียง ��ยังไมFได6ดำเนินการ 
 ��เฝKาระวังและติดตามตFอเน่ือง 
 ��เร่ิมดเนินการไปบ6างแตFยังไมFครบถ6วน 
 ��ต6องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง 
 เหมาะสม 
 ��เหตุผลอ่ืน(โปรด 
 ระบ)ุ............................................................................ 
 ......................................... 

ผลการด เนินงาน .................................................................................... 

ตารางท่ี๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตระหว?างป�(ทดแทนแผนเดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน?วยงานท่ีเสนอขอ   

....................................................................................................................... 
วันที่เสนอขอ.......................................................................................

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

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม   

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม   

ผูNรับผิดชอบหลัก   

ผูNรับผิดชอบรองท่ีเก่ียวขNอง   

เหตุผลในการเปล่ียนแปลง ๑......................................................

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

 

  

 ๒.……………………………………………………………… 
 ๓.……………………………………………………………… 
   

ประเด็นความเส่ียงหลัก เดิม ใหม? 
   

   

   
 


