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ค าน า 
 

เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมีปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ท่ี
ค้นหาต้นต่อสาเหตุได้ยาก ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหา
การทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรู้รับผิดชอบของส่วนราชการของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริต      
ทุกรูปแบบ ดังนั้นโรงเรียนวัดบางเตยนอก จึงได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตต่อไป  

 
 
 

โรงเรียนวัดบางเตยนอก 
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ความหมายของความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง (Risk)  
ความเส่ียง คือโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์

ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร    
ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร  
 
 

ความเส่ียง  
 
 
 
ปัญหา/วิกฤติต่างกับความเส่ียง  

- ปัญหา = ไม่มี ไม่เคย (ระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค์ ไม่ทันสมัยหรือไม่มีกฎหมายรองรับ/ ระบบ 
IT ไม่ทันสมัย/เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ ความเข้าใจ) อัตราก าลังงบประมาณไม่เพียงพอในปัจจุบัน  
 
ปัญหาอนาคต = ความเส่ียง  

- วิกฤติ = ส่ิงท่ีคาดไม่ถึง UNPLAN เกิดแล้วต้องแก้ไข ฟื้นฟ ู 
- ความเส่ียง = เหตุการณ์ - ท่ีมีโอกาสเกิด ต้องท าการ Control + = โอกาสในการพัฒนากลยุทธ์  

 
ปัญหา/ไม่ใช่ความเส่ียง  

- ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ  
- ขาดคุณธรรมจริยธรรม  
- ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ  
-ขาดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  
- ระเบียบ กฎหมายมีช่องว่าง  
- การได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม  
- ขาดการประชาสัมพันธ์  

 
ประเภทความเส่ียงการทุจริต  แบ่งเป็น 3 ด้าน (Function Based)  

1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

 
 
 

เคยเกิดแล้ว มีประวัติอยู่แล้วว่าทุจริต ท าอย่างไรจะให้ใหเ้กิดซ้ าอีก 
ข้อบ่งชี้บางเรื่อง น่าสงสัยมีการทุจริตท าอย่างไรจะตรวจพบต้ังแต่แรก 

รู้ทั้งรู้ว่าท าไปเสี่ยงต่อการทุจริตจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร 
พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต 



 
 

ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การระบุความเส่ียง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง  
3. เมทริกสระดับความเส่ียง  
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง  
5. แผนบริหารความเส่ียง  
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง  
7. จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง  
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง  
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง  

 
ขั้นเตรียมการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

ก่อนท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงาน หรือกี่ระบวนงาน จากภารกิจ      
ในแต่ละประเภทท่ีจะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริต        
ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ีและ
ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ      
เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงาน ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าการตามข้ันตอนประเมินความเส่ียงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเส่ียง 
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  

1. เลือกงานด้านท่ีจะท าการประเมนิประเมินความเส่ียงการทุจริต  
2. เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน ท่ีจะท าการประเมิน

ความเส่ียงการทุจริต  
(ตัวอย่าง)  

1. งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน  
3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ  

 
ขั้นตอนที ่1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ขั้นตอนท่ี 1 น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย
ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเส่ียงตามขั้นตอนท่ี 1 ให้ท าการระบุความเส่ียง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเส่ียง       
ในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องท่ีจะท าการประเมินด้วยเนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงาน         
ตามข้ันตอนอาจไม่พบความเส่ียงหรือโอกาสเส่ียงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเส่ียงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงาน
ท่ีไม่ได้อยู่ใน 



 
 

ขัน้ตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกัน หรือแก้ไขความเส่ียงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว 
น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเส่ียงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 
Known Factor  ความเส่ียงท้ัง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า      

มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ า หรือมีประวัต ิมีต านานอยู่แล้ว  
Unknown Factor  ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)  
 

เทคนิคในการระบุความเส่ียงหรือค้นหาความเส่ียงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี ้
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ................  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชจ้่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
ชื่อกระบวนงาน/ งาน .............................................................................................................................  
ชื่อหน่วยงาน/ กระทรวง.........................................................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ................................................................................. โทรศัพท ์...........................................  



 
 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต  

ของกระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมา ท าการ
ประเมินความเส่ียงว่ามีโอกาส หรือความเส่ียง
การทุจริต)  

  

    
    
    
    

 

ตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมีความเส่ียง         
การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด  

- ความเส่ียงท่ีเคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง Known 
Factor  

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด   
ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง Unknown Factor  

- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor 
ก็ได้  

 
ขั้นตอนที ่2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
ขั้นตอนท่ี 2 ให้น าข้อมูลจากตารางท่ี 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่ละโอกาส/
ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่องสีไฟ
จราจร  
ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า  
สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง          

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน

ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามีหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ  
สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่

รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
      
      
      
      

 

ตารางท่ี 2 น าโอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 1 น ามาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริต ตามไฟสี
จราจร  

- สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ า 
- สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง  
- สีส้ม หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง  
- สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก  
 

ขั้นตอนที ่3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
ขั้นตอนท่ี 3 น าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเส่ียงระดับสูงมาก ท่ีเป็น 
สีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาท าการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง   
ท่ีมีค่า 1 - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า
ดังนี้  

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น 

เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  
(ตัวอย่างตามตารางท่ี 3.1)  
(เกณฑ์พิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)  

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย  Customer/User  
ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3  

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือท่ี
กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2 



 
 

(ตัวอย่างตามตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)  
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

(Risk level matrix) 

ที่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง  

3 2 1  

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ  

3 2 1  

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น x รุนแรง  

 
     
     
     

 
ตารางท่ี 3 น าข้อมูลท่ีมีสถานะความเส่ียงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาหาค่าความเส่ียงรวม 
(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)  
 
แนวทางในการพิจารณา  
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตารางที ่3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที่ โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก  

MUST  
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง  

SHOULD  
  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
    
    

 
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  

 x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial   x x 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User   x x 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process  x x  
กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth  x x  

 
ขั้นตอนที ่4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)  
ขั้นตอนท่ี 4 ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ
จัดการสอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ดี : จัดการได้ทันท่ีทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 



 
 

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/  
ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยงระดับ
ต่ า  

ค่าความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง  

ค่าความเสี่ยง
ระดบัสูง  

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

 
ตารางท่ี 4 ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุม       
ความเส่ียงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเส่ียง เรื่องท่ีท าการประเมิน 
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเส่ียงการทุจริต มีค่าความเส่ียง อยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการ
ความเส่ียง ตามความรุนแรงของความเส่ียง 
 
ขั้นตอนที ่5 แผนบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนท่ี 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง  Risk - Control 
Matrix Assessment ในตารางท่ี 4 ท่ีอยู่ในช่องค่าความเส่ียง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท า
แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุม       
ความเส่ียง ในตารางท่ี 4 ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเส่ียง
การทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียง  
การทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกี่กระบวนงาน หรือการด าเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริต เพิ่มเติม) 
 
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง....................................................................................................... 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
   
   
   
   

 
ตารางท่ี 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเส่ียง ท่ีมีค่าความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 4 ตามล าดับ ความรุนแรง
ความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหาร ความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนที ่6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
ขั้นตอนท่ี 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเส่ียงของขั้นตอนท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน หรือ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียง การทุจริตต่อไป 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 
ตารางท่ี 6 ตารางจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

      
      
      

 
ตารางท่ี 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี  5 ว่าอยู่ใน
สถานะความเส่ียงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่าย ท่ียังแก้ไขไม่ได้  

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท้วงท่ีตามมาตรการ/ นโยบาย / 

โครงการ/ กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย / โครงการ/ กิจกรรม 

เพิ่มข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3  
 

 
 
ขั้นตอนที ่7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนท่ี 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งใน
ขั้นตอนท่ี 7 สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไร
เพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี ้ 
7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม  
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง  
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 
 

 

 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 
 

 

 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 
 

 

 
ขั้นตอนที ่8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนท่ี 8 มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง ความเส่ียง
ระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก เพื่อเป็น
เครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ท่ี 
สรุปสถานะความเสี่ยงทางการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
  

 
  

 
ขั้นตอนที ่9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนท่ี 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต หรือสถานะ
แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางท่ี 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล 
ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

              แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..............................  
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................................. .  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   
โอกาส/ความเสี่ยง   
สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง  

 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  

ผลการด าเนินงาน  
 
 
 

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

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

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

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

......................................................................................................................  
 
ตารางที ่10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ.......................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ...................................................................................................................................  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม   
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก   
ผู้รับผิดชอบรองที่เก่ียวข้อง   
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง  1. ...........................................................................................................  

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก  เดิม ใหม่ 
   
   
   
   
   
   

 


