
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

แนวทางการประเมินความเสี่ยงความทุจริต 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



คำนำ 

เหตุการณค์วามเสี่ยงด้านการทุจริตเกดิขึ้นแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมีปญัหามาจากสาเหตตุ่าง ๆ ที่ค้นหาต้นต่อสาเหตไุด้ยาก ความเสี่ยงจึง
จ าเป็นต้องคดิล่วงหนา้เสมอ การป้องกันการทุจริต คือการ แก้ไขปัญหา การทุจริตทีย่ั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าทีค่วามรู้รับผิดชอบของส่วนราชการของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน
การ ทุจริตทุกรูปแบบ ดัังนัั้นโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา   จัึงไดั้จััดทำคูั่มัือขัั้นตอนการประเมัินความเสีั่ยงการทัุจรัิต เพัืั่ อเปั นแนวทางในการบรหิารจัดการ
ความเสีย่งของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติซึง่เป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตต่อไป 

 

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



 
 
 
คำนำ 

สารบัญ  

หน้า 

ความหมายของความเสี่ยง ๑ 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ๒ 
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ๓ 
ขั้นตอนที ่๒ การวิเคราะห์สถานะความเสีย่ง ๔ 
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) ๕ 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) ๖ 
ขั้นตอนที ่๕ แผนบริหารความเสี่ยง ๗ 
ขั้นตอนที ่๖ การจัดทำรายงานผลการเฝา้ระวังความเสีย่ง ๘ 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสัี่ยง ๘ 
ขั้นตอนที ่๘ การจัดทำรายงานการบรหิารความเสี่ยง ๙ 
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำ เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๑๐ 



ความหมายของความเส่ียง 

ความเสี่ยง (Risk) 

ความเสี่ยง คือโอกาสที่จะเกิดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรั่วไหล ความสญูเปล่า หรือ เหตุการณ์ที่ไม ่พึงประสงค ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกดิขึ้น
ภายใตส้ถานการณ์ที่ไม่แนน่อน ซึ่งอาจเกดิขึ้นใน อนาคตและมี ผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์กร ทั้งใน
ด้าน ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 

 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
ปัญหา/วิกฤติต่างกับความเสี่ยง 

- ปัญหา = ไม่มี ไม่เคย ( ระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค ์ ไม่ทันสมัยหรือไม่มีกฎหมายรองรับ/ ระบบ IT ไม่ทันสมัย/เจ้าหนั้าทีั่ขาดความรู้ ความเขั้าใจ) 
อััตราก าลังงบประมาณไม่เพัียงพอในปัจจัุบัน 

ปัญหาอนาคต = ความเสี่ยง 

- วิกฤติ = สัิ่งที่คาดไม่ถัึง UNPLAN เกิดแล้วต้องแก้ไข ฟัืั้นฟู 

- ความเสี่ยง = เหตุการณ-์ ที่มีโอกาสเกดิ ต้องท าการ Control + = โอกาสในการพฒันากลยุทธ ์

ปัญหา/ไม่ใช่ความเสี่ยง 

- ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 

- ขาดคุณธรรมจริยธรรม - ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

- ขาดเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน - ระเบียบ กฎหมายมชี่องวา่ง 

- การได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม 

- ขาดการประชาสัมพันธ ์

เคยเกิดแล้ว มีประวัติอยู่แล้วว่าทุจริตั ท าอย่างไรจะไม่ใหเ้กิดซ้ าอีกัข้อบ่งชี้บางเรื่อง น่า
สงสัยมีการทุจริต ท าอย่างไรจะตรวจพบตั้งแต่แรก รู้ทั้งรู้ว่าท าไปเสี่ยงต่อการทุจริต  จะมี
มาตรการป้องกันอย่างไรัพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต 



๒ 
 

 
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based) 

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนญุาตตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกใน การ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

๓. ความเสีย่งการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้จา่ยงบประมาณและการบรหิารจดัการ เคยเกิดแล้ว มี ประวัติอยู่แล้วว่าทุจรติ ท าอย่างไรจะใหใ้ห้เกดิซ้ าอีก 
ข้อบ่งชี้บางเรื่อง น่าสงสยัมีการทุจริตทาอยา่งไรจะตรวจพบ ตั้งแต่แรก รัู้ทัั้งรู้วั่าทาไปเสัี่ยงต่อการทุจริตจะมัีมาตรการปั้องกัันอย่างไร พยากรณ์เหตัุการณ์ล่วงหน้าโอกาสเกัิดั
ความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนการประเมิินความเสีิ่ยงการทุจริต มิี ๙ ขั้นตอน ดิังนี้ 
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกสระดับความเสีย่ง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตัตอ้งท าการคดัเลือกงานัหรือกระบวนงานจากภารกิจ ใันแต่ละประเภทที่จะท าการประเมัิน ซึ่งคัู่มอืนี้ได้จ าแนก
ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจรัิตไวั้ ๓ ด้าน ดังนี ้ความัเสี่ยงการทุจรติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ 
ประชาชนอนุมัต ิหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทาง ราชการัพ.ศ. ๒๕๕๘ )ั ความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใส
ของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และความั เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว 
ให้ท าการคดัเลือก กระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ  โดยเฉพาะการด าเนินงาน ที่อาจก่อให้เกดิการ ทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ขัั้นตอนการปฏัิบััตัิงาน หรัือแนวทาง 
หลัักเกณฑั์ในการปฏัิบััตัิงานทีั่เกีั่ยวขั้อง จากนัั้นจัึงลงมัือท าการตามขัั้นตอนัประเมินความเสี่ยงการทุจรติัตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยงัในการัพิจารณาอนุมัติั
อนุญาตการออกใบอนญุาต ก่อสร้างอาคาร 

๑. เลือกงานด้านที่จะท าการประเมินประเมัินความเสัี่ยงการทุจริต 
๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 
๓. เตรียมข้อมูลัขั้นตอนัแนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบตังิานัของกระบวนงานัที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



๓ 
 

 

(ตัวอย่าง) 
๓.๑ งานด้านการพัิจารณาอนุมััติ อนุญาตของทางราชการ 
๓.๒ กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรื้อถอน 
๓.๓ รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรอืเกณฑ์การอนญุาตก่อสร้างอาคารฯ 

ข้ันตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ขั้นตอนที ่ ๑ น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบตังิานัของกระบวนงานที่จะท าการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตั ซึ่งในข้ันตอนการปฏิบัตงิานนั้นย่อมประกอบไปด้วยั ขั้นตอนย่อยในการระบคุวามเสี่ยงตามข้ันตอนที่ ๑ั ให้ท าการระบุความเสี่ยงัอธิบาย
รายละเอียดัรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจรติเท่านั้นัและในการประเมินต้อค านงึถึงความเสี่ยงในัภาพรวม ของการด าเนินงานเรื่องทัี่จะท า
การประเมินด้วยเนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบตัิงานตามขัั้นตอน อาจไมั่พบความเสีั่ยงหรัือโอกาสเสีั่ยงต่ า แตั่อาจพบวั่ามัีความเสีั่ยงในเรือ่งนัั้น ๆ  ในการด าเนัินงาน
ทีั่ไมั่ไดั้อยูั่ในขัั้นตอนกั เปั นได้ โดยั ไมั่ตั้องค านัึงวั่าหนั่วยงานจะมัีมาตรการปั้องกััน หรัือแกั้ไขความเสีั่ยงการทัุจรัิตนัั้นอยูั่แลั้ว น าขั้อมัูลรายละเอัียดัดงักลา่วลงใน
ประเภทของความเสี่ยงซึง่เป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 

 

Known Factor ความเสี่ยงทัง้ ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรบัรู้ว่าเคยเกดิมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า 
หรือมีประวัติมีตำ นานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤตกิรรม ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตตีนไปก่อน 
ไข้เสมอ) 

 
เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรัือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวัิธัีการต่าง ๆ ดังนี ้

 

 
 
 

การสัมภาษณ์ 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

เปรียบเทยีบัวิธี
ปฏิบัติกับองค์กรอื่น 



๔ 
 

 

 

ตารางทิี่ ๑ ตารางระบิุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงสุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
 ( ให้อธิบายรูปแบบ  พฤติการณ์การทุจรัิต ของักระบวนงาน หรัือ

งานทัี่เลัือกมา ท าการ ประเมินความั เสัี่ยงวั่ามัีโอกาส หรัือความ
เสี่ยง การทุจริต ) 

  

    

ตารางทิี่ ๑ อธัิบายรายละเอัียดความเสี่ยงการทุจริต เชั่น รูปแบบ พฤตัิการณั์การทุจรติทีั่มีความเสี่ยง การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้
ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 

- ความเสี่ยงที่เคยเกดิหรือคาดวั่าจะเกัิดซ้ าสงูมีประวัตัิอยู่แล้ว ให้ใสั่เครื่องหมาย ในชั่อง Known Factor 
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ ใส่ เครื่องหมาย ในชั่อง Unknown Factor - หน่วยงาน

สามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุวั่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก ไดิ้ 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิิเคราะหิ สถานะความเสี่ยง 
ขั้นตอนที ่ ๒ ให้น าข้อมูลจากตารางที ่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตล่ะโอกาส/ ความ เสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสัีไฟจราจร เขียว เหลือง 
สั้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสไีฟ จราจรัความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดงันี้ 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 

สถานะสีเหลัือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชั้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหวั่างัปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสสี้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกีย่วข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน องคก์ร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการ
ควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามีหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสีั่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกัี่ยวขั้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัักั ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับ
ติดตามได้อย่างใกล้ชิดีหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
๑.   ความเสี่ยงการทุจรัิตที่เกัี่ยวขั้องกัับการพัิจารณาอนุมัติ อนัุญาต 
๒.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
๓. ัััความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/ งาน .......................................................................................................................... 
ชื่อหน่วยงาน/     กระทรวง....................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบ................................................................................   โทรศัพท   ........................................... 
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ตารางทิี่ ๑ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง ( แยกตามรายสิีไฟจราจร ) 
ที่ โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      
      
      

 
ตารางที ่๒ น าโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที ่๑ น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟส ีจราจร 

- สีเขียว  

- สีเหลือง  

- สีส้ม  

- สีแดง  

หมายถงึ ความเสี่ยงระดบัต่ า หมายถึง ความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 

หมายถึง ความเสี่ยงระดับสัูงั หมายถึง ความเสี่ยง

ระดับสงูมาก 

ข้ันตอนที่ ๓ เมทริกส ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ขั้นตอนที ่๓ น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสงูจนถึงความเสี่ยงระดับสูง มาก ที่เป็น สีสั้ม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ 

มาท าการหาค่าความเสีั่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจ าเป็นของการเฝั้าัระวัง ที่มีค่า ๑ – ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีคา่ ๑ – ๓ เช่นกัน ค่า 
๑ – ๓ โดยมีเกณฑใ์นการ ให ้ค่าดังนี้ 

๓.๑ ระดบัความจ าเปน็ของการเฝา้ระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดงันี ้
– ถ้าเป็นกัิจกรรมหรือขั้นตอนหลัักทัี่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวั่ากิจกรรมหรัือขั้นตอนันัั้น เปั น MUST หมายถัึงมัีความจ าเปั น

สัูงของการเฝั้าระวัังความเสีั่ยงการทัุจรัิตทีั่ตั้องท าการปั้องกัันไมั่ด าเนัินการัไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
- ถั้าเปั นกัิจกรรมหรัือขัั้นตอนนัั้นเปั นกัิจกรรมหรัือขัั้นตอนรองของกระบวนงานนัั้น ๆ แสดงวั่าักัิจกรรม หรัือขัั้นตอนนัั้นเปั น SHOULD 

หมายถัึงมัีความจ าเปั นต่ าในการเฝั้าระวัังความเสีั่ยงการทัุจรัิต คั่าของัSHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
( ตัวอย่างตามตารางที ่๓.๑ ) 
( เกณฑ์พิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตวา่เป็น MUST 👉หรือ SHOULD ) 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดงันี้ กิจกรรมหรือขั้นตอนการ ปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับ ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที ่๒ หรือั๓ 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัตงิานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย เพัิ่ม Financial ค่าอยู่ที ่๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบตังิานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเปา้หมาย Customer/User ค่า อยู่ที่ ๒ หรือั๓ 
- กัิจกรรมหรัือขัั้นตอนการปฏัิบััตัิงานนัั้นผลกระทบตั่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู ้

Learning & Growth ค่าอยู่ที ่๑ หรือ ๒ 



๖ 
 

 

(ตัวอย่างตามตารางที ่๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
ตารางทิี่ ๓  SCORING ทะเบียนข้อมิูลที่ต้องเฝ้าระวิัง ๒  มิิติ ( หรือตารางเมทริกส ระดับความเสี่ยงิ( Risk level matrix ) 

 
 
ที่ 

 
โอกาส/ ความเสี่ยงทุจริต 

ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวิัง 

๓ ๒ ๑ 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
๓ ๒ ๑ 

คิ่าความเสี่ยงรวม 
จ าเปน็ x รุนแรง 

     

     
     

ตารางที่ ๓ น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ชั่องสีสั้ม และสีแดง จากตารางท่ี ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม ( ระดัับัความจ าเปน็ของการเฝา้ระวัง คณู ระดบัความ
รุนแรงของผลกระทบ ) 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที โอกาส/ความเสี่ยงความทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอน 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ ค่าควรเป็น ๑ 
    
    

 
ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
โอกาส /ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง  หน่วยงานก ากับดูแล 
พันธมิิตร  ภาคิีเครือข่าย 

   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X X 
ผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X X 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process X X  

กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth X X  
 
ข้ันตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ( Risk - Control Matrix Assessment ) 
ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทัาการประเมินการควบคุมการ ทุจริต ว่ามีระดับการควบคมุความเสี่ยงการทุจรติอยู่ในระดับใด เมื่อ
เทียบกับคุณภาพการจดัการ(คุณภาพการ จัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกต)ิ โดยเกณฑ์คณุภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี ้



๗ 
 

 

ด ี: จัดการได้ทันที่ทกุครัง้ที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผูใ้ช้บรกิาร / ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
อั่อน  :  จัดการไม่ได ้หรือได้เพัียงส่วนน้อย การจัดการเพัิ่มเกัิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใชั้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มี

ความเข้าใจ 

ตารางที ่๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ 
ความเสี่ยง การทุจริต 

 
คิุณภาพ การจัดการ 

คิ่าประเมิินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คิ่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

คิ่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คิ่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

 ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
 พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง สูง สูง 

ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจรติ โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพ
การจัดการขององคก์รกับความเสี่ยง เรื่องท่ีท าการประเมิน (ดี/พอใช/้อ่อน) เพื่อประเมินว่าัความเสี่ยงการทุจริตัมีค่าความเสี่ยงัอยู่ระดับใดัจะได้น าไปบริหารจัดการั
ความ เสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 

ข้ันตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที ่๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสีย่งสงูสดุจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Matrix Assessment ในตารางที ่๔ ที่อยู่

ในช่องคา่ความเสี่ยงัอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสงูัปานกลางัมา ท า แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง ( กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการ
ควบคุมความเสี่ยงัในตารางที่ั๔ัไมพ่บว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับัสูงัค่อนข้างสงูัปานกลางัเลยัแต่พบวา่ความเสี่ยงการัทุจริตอยู่ ในระดับ ต่ า หรือค่อนข้างต่ า ให้ท าการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง การ ทุจริต หรือให้ หนั่วยงานพัิจารณาท าการเลัือกภารกัิจงาน หรัือกระบวนงาน หรัือการด าเนัินงานทีั่อาจ
กั่อใหั้เกัิด หรัือมัีโอกาสเกัิดัความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจรติ เพิ่มเติม) 

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    ……………………………………………………………………………………………………… 

 

ที่ รูปแบบ พฤติการณ ความเสี่ยงทุจริต มาตรการการป้องกันทุจริต 
   

   
   

ตารางที ่๕ พิจารณาเหตกุารณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจรติ จากตารางที ่ ๔ ตามล าดับ ความรุนแรง ความ เสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสงู ปานกลาง 
มาจัดท าแผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อป้องกนัการทุจริตต่อไป 



๘ 
 

 

ข้ันตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขัั้นตอนที ่๖ เพัื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสัี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามัแผนบริหาร ความเสี่ยงของขัั้นตอนที่ ๕ ซึ่ง

เปรียบเสมัือนเป็นการสร้างตะแกรงดััก เพัืั่อเป็นการยืนยัันผลการป้องกัันัหรือ แกั้ไขปัญหามีประสิทธัิภาพมากนอ้ยเพัียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝั้าระวังความ
เสี่ยง การทุจริตตั่อไปัออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ที่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
      
      

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทจุริตตามแผนบรัิหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ วั่าอยู่ในัสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาท า
กิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย ที่ยังแก้ไขไม่ได ้

🗸  สถานะสีเขียว :  ไม่เกัิดกรณทีัี่อยูั่ในข่ายความเสี่ยง  ยังไม่ตั้องท ากิจกรรมเพัิ่ม 
🗸  สถานะทิี่เหลิือง  :  เกิดกรณัีที่อยูั่ในข่ายความเสี่ยง แต่แกั้ไขได้ทันท้วงทีั่ตามมาตรการ/ นโยบาย / โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว ้แผนใช้ได้ผล ความ

เสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓ 
🗸   สถานะทิี่แดง    :  เกิดกรณัีที่อยูั่ในข่ายความเสี่ยง แต่แกั้ไขได้ทันท้วงทีั่ตามมาตรการ/ นโยบาย / 

โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว ้แผนใชไ้ดผ้ล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรนุแรง < ๓ 
 

ข้ันตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที ่๗ น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจรติัจากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะัซึ่งใน ขั้นตอนที ่๗ สถานะความเสี่ยงการทจุรติที่อยูใ่นข่าย
ที่ยังแก้ไขไมไ่ด ้จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไร เพิ่มเติม ต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี ้

๗.๑ เกินกวั่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมัีกิจกรรมเพัิ่มเติม 
๗.๒ เกดิขึ้นแล้วแตย่อมรบัได ้ควรมีกจิกรรมเพิ่มเตมิ (สถานะสีเหลือง Yellow) 
๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

ตารางที่ ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
๗.๑ (สถานะสีแดง : Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) มาตรการการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
  
  
  

ยงัไมเ่กดิเฝ้าระวงัตอ่เนือ่ง เขียว 

เหลือง เกดิขึน้แลว้แตย่อมรบัได ้

แดง เกนิกวา่การยอมรบั 



๙ 
 

 

๗.๒ (สถานะสีเหลือง : Yellow ) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
  
  

๗.๓ (สถานะสีเขียว : Green ) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
  
  

ข้ันตอนที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที ่๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดบัใด (ส)ี สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความ เสี่ยง ระดับต่ า สีเหลอืง หมายถึง ความเสี่ยง

ระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็น เครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว เหลือง แดง 

    
    

ขั้นตอนที่ ๙  การรายงานผลการด าเนิินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือ สถานะัแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตัตารางที่ั

๘ัต่อผู้บริหารของหน่วยงานัซึ่งห้วงระยะเวลาของัการรายงาน ผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เชั่น รายงานทุกเดัือน ทัุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๘ 
และตารางที่ ๑๐ัสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

ตารางทิี่ ๙ แบบรายงานผลการด าเนิินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วิันที่................................................. 
หน่วยงานทีป่ระเมิน ............................................................................................................................ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส / ความเสี่ยง  

สถานะของการด าเนินการ จัดการ □ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ความเสี่ยง □ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 □ เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 □ ต้องการปรบัปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 □ เหตผุลอื่น (โปรดระบ)ุ 
 ...................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 
ผลการด าเนินงาน .................................................................................................................... 



๑๐ 
 

 

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

หน่วยงานที่เสนอขอ   ....................................................................................................................... 
วันที่เสนอขอ ............................................................................................................................... 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองทิี่เกี่ยวขิ้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑.   ....................................................................................... 
๒.  ……………………………………………………………………………. 
๓.  ……………………………………………………………………………. 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   
   

   
   
   
   

 

************************************* 


