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ค าน า 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดข้ึนแล้วมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่
ค้นหาต้นตอสาเหตุได้ยาก  ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ ดังนั้นโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนจึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตต่อไป 
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ความหมายของความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk)  
ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมี
ผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร  
 
 
ความเสี่ยง   
 
 
 
ปัญหา/วิกฤติต่างกับความเสี่ยง 
 ปัญหา = ไม่มี ไม่เคย (ระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค ไม่ทันสมัยหรือไม่มีกฎหมายรองรับ/ ระบบ IT ไม่
ทันสมัย/เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ) อัตราก าลัง งบประมาณไม่เพียงพอ   ในปัจจุบัน  
ปัญหาอนาคต = ความเสี่ยง  
 วิกฤติ = สิ่งที่คาดไม่ถึง UNPLAN เกิดแล้วต้องแก้ไข ฟ้ืนฟู  
 ความเสี่ยง = เหตุการณ์ - ที่มีโอกาสเกิด ต้องท าการ Control + = โอกาสในการพัฒนากลยุทธ์ 
ปัญหา/ไม่ใช่ความเสี่ยง 
 ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 
 ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
 ขาดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 ระเบียบ กฎหมายมีช่องว่าง 
 การได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม 
 ขาดการประชาสัมพันธ์ 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ด้าน (Function Based) 
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อ านวยความ 
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การระบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  

เคยเกิดแล้ว มีประวัติอยู่แล้วว่าทุจริต ท าอย่างไรจะให้ให้เกิดซ้ าอีก 
ข้อบ่งชี้บางเรื่อง น่าสงสัยมีการทุจริตท าอย่างไรจะตรวจพบตั้งแต่แรก 
รู้ทั้งรู้ว่าท าไปเสี่ยงต่อการทุจริตจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร 
พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต 



6. การจัดท ารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ในแต่ละ
ประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ 
ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือก
ได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
จากนั้นจึงลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
1. เลือกงานด้านที่จะท าการประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
2. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน ที่จะท าการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต  
(ตัวอย่าง)  
1. งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน  
3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย
ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามข้ันตอนที่ 1  ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงใน
ภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว 
น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 
 
 
 



Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มี
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 
เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORK  SHOP การระดมสมอง 

การออกแบบ 
สอบถาม 

ถกเถียง หยิบยก 
ประเด็น ที่มี
โอกาสเกิด 

การสัมภาษณ์ 
เปรียบเทียบ วิธี

ปฏิบัติ กับองค์กรอ่ืน 

Risk 
dentification 

Risk 
Identification 

เทคนิค ในการคน้หา 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/งาน .........................................................................................................................  
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง...................................................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ................................................................................. โทรศัพท์........................................ 



ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ที ่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต 

ของกระบวนงาน หรืองานที่เลือกมา ท าการ
ประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาส หรือความเสี่ยง
การทุจริต) 

  

    

    

    

 
ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง การ
ทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย    ในช่อง Known Factor  
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่
เครื่องหมาย   ในช่อง Unknown Factor  
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภทKnown Factor   หรือ   Unknown Factor ก็ได้ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ
จราจร  
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  
 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร 
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ  
 
 
 



ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
      

      

      

      

 
ตารางที่ 2 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสี
จราจร  
 - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า  
 - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 - สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง  
 - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ขั้นตอนที่ 3 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น 
สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่
มีค่า 1 - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า
ดังนี้  
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2  
 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1)  
(เกณฑ์พิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)  
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  



 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2  
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3     2     1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3      2     1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

     
     
ตารางที่ 3 น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม 

(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

แนวทางในการพิจารณา  
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
    
    
 

ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล 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 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ด ี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม  
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพ การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
 พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
 
ตารางที่ 4  ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุม  ความ
เสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องท่ีท าการประเมิน  
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control 
Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท า
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุม ความ
เสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการ
ทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง การ
ทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
หรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม) 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง....................................................................................................... 

 
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
   
   
   
   

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามล าดับ ความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหาร ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป 
ออกเป็น 3 ส ีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง  

ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

   เขียว เหลือง แดง 
      
      
      

 
ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ใน
สถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่าย ที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
 

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3  
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม 
เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3  
 
 

 

 

แดง 

เหลือง 

เขียว ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

เกินกว่าการยอมรับ 



ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งใน
ขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไร
เพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  
7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)  
 

ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 
 
 
 

 

 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 
 
 
 

 

 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ
ต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
    

 
 

 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ การรายงานผล 
ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ 9 และตารางที่ 10 
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.............................. 
หน่วยงานที่ประเมิน .......................................................................................................... .................... 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

ยังไม่ได้ด าเนินการ  
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  

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

...................................................................................................................  
ผลการด าเนินงาน ......................................................................................................................  

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

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

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

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



ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 
หน่วยงานที่เสนอขอ .......................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ ……………………………………………………………...........................................……............. 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ........................................................................... 

2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   
   
   
   
   
 


