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ค าน า 
เหตุการณ์ความเส่ียงดา้นการทุจริตเกิดข้ึนแลว้มีผลกระทบทางลบ ซ่ึงมีปัญหามาจากสาเหตุ 

ต่าง ๆ ท่ีคน้หาตน้ต่อสาเหตุไดย้าก ความเส่ียงจึงจ าเป็นตอ้งคิดล่วงหนา้เสมอ การป้องกนัการทุจริต 
คือการแกไ้ขปัญหาการทุจริตท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีความรู้รับผิดชอบของส่วนราชการของทุก
องคก์รท่ีร่วมต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ ดงันั้นโรงเรียนบา้นหนองไผ ่จึงไดจ้ดัท าคู่มือขั้นตอนการ
ประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ี
อาจก่อใหเ้กิดการทุจริตซ่ึงเป็นมาตรการป้องกนัการทุจริตต่อไป 
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ความหมายของความเส่ียง 
ความเส่ียง (Risk) 

ความเส่ียง คือโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือ 
เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นใน 
อนาคตและมีผลกระทบหรือท าใหก้ารด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ 
องคก์ร ทั้งในดา้นยทุธศาสตร์ การปฏิบติังาน การเงินและการบริหาร 
 
ความเส่ียง   
 
 
ปัญหา/วิกฤติต่างกบัความเส่ียง 

- ปัญหา = ไม่มี ไม่เคย (ระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค ์ไม่ทนัสมยัหรือไม่มีกฎหมายรองรับ/ ระบบ 
IT ไม่ทนัสมยั/เจา้หนา้ท่ีขาดความรู้ ความเขา้ใจ) อตัราก าลงังบประมาณไม่เพียงพอในปัจจุบนั 
ปัญหาอนาคต = ความเส่ียง 

- วิกฤติ = ส่ิงท่ีคาดไม่ถึง UNPLAN เกิดแลว้ตอ้งแกไ้ข ฟ้ืนฟู 
- ความเส่ียง = เหตุการณ์- ท่ีมีโอกาสเกิด ตอ้งท าการ Control + = โอกาสในการพฒันากลยทุธ์ 

ปัญหา/ไม่ใช่ความเส่ียง 
- ความรู้ความเขา้ใจใน พ.ร.บ. จดัซ้ือจดัจา้งฯ 
- ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
- ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
-ขาดเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 
- ระเบียบ กฎหมายมีช่องวา่ง 
- การไดค้่าตอบแทนไม่เหมาะสม 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์ 

ประเภทความเส่ียงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ดา้น (Function Based) 
1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาอนุมติัอนุญาตตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกใน 

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหนา้ท่ี 
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบริหารจดัการ 

เคยเกิดแลว้ มีประวติัอยูแ่ลว้ว่าทุจริต ทาอยา่งไรจะให้ใหเ้กิดซ ้าอีก ขอ้
บ่งช้ีบางเร่ือง น่าสงสัยมีการทุจริตทาอยา่งไรจะตรวจพบตั้งแต่แรก 

รู้ทั้งรู้ว่าทาไปเส่ียงต่อการทุจริตจะมีมาตรการป้องกนัอยา่งไร พยากรณ์
เหตุการณ์ล่วงหนา้โอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต 



ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1. การระบุความเส่ียง 
 2. การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
 3. เมทริกสระดบัความเส่ียง  
4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง  
5. แผนบริหารความเส่ียง 
 6. การจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง 
 7. จดัท าระบบการบริหารความเส่ียง  
8. การจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง  

ข้ันเตรียมการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
ก่อนท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ตอ้งท าการคดัเลือกงาน หรือก่ีระบวนงาน จากภารกิจ ในแต่ 

ละประเภทท่ีจะท าการประเมิน ซ่ึงคู่มือน้ีไดจ้ าแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริตไว ้3 ดา้น ดงัน้ี 
ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาอนุมติั อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจใหบ้ริการ ประชาชน
อนุมติั หรืออนุญาต ตามพระราชบญัญติัการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 
2558) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหนา้ท่ีและความ เส่ียงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ เม่ือคดัเลือก ไดแ้ลว้ ใหท้ าการ
คดัเลือกกระบวนงานของประเภทดา้นนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงาน ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการ ทุจริต และจดัเตรียม
ขอ้มูลขั้นตอนการปฏิบติังาน หรือแนวทาง หลกัเกณฑใ์นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงลงมือท าการตาม
ขั้นตอนประเมินความเส่ียงการทุจริต ตวัอยา่งในการประเมินความเส่ียง ในการ พิจารณาอนุมติั อนุญาตการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 1. เลือกงานดา้นท่ีจะท าการประเมินประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 2. เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
3. เตรียมขอ้มูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑก์ารปฏิบติังาน ของกระบวนงาน ท่ีจะท าการประเมิน ความ

เส่ียงการทุจริต 
 (ตัวอย่าง) 

 1.งานดา้นการพิจารณาอนุมติั อนุญาตของทางราชการ  
2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือร้ือถอน  
3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑก์ารอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 



 ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
 ขั้นตอนท่ี 1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ ์การปฏิบติังาน ของ
กระบวนงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซ่ึงในขั้นตอนการปฏิบติังานนั้น ยอ่มประกอบไปดว้ย 
ขั้นตอนยอ่ย ในการระบุความเส่ียงตามขั้นตอนท่ี 1 ใหท้ าการระบุความเส่ียง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินตอ้งค านึงถึงความเส่ียงใน 
ภาพรวมของการด าเนินงานเร่ืองท่ีจะท าการประเมินดว้ยเน่ืองจากในกระบวนงานการปฏิบติังานตามขั้นตอน 
อาจไม่พบความเส่ียงหรือโอกาสเส่ียงต ่าแต่อาจพบวา่มีความเส่ียงในเร่ืองนั้น ๆ ในการด าเนินงานท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
ขั้นตอนก็เป็นได ้โดยไม่ตอ้งค านึงวา่หน่วยงานจะมีมาตรการป้องกนั หรือแกไ้ขความเส่ียงการทุจริตนั้นอยูแ่ลว้ 
น าขอ้มูลรายละเอียดดงักล่าวลงในประเภทของความเส่ียงซ่ึงเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 
 

Known Factor ความเส่ียงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้วา่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายไดว้า่ 
มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ ้าหรือมีประวติั มีตานานอยูแ่ลว้ 

Unknown Factor ปัจจยัความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหนา้ในอนาคต ปัญหา/ 
พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหนา้ ตีตนไปก่อนไขเ้สมอ) 

เทคนิคในการระบุความเส่ียงหรือคน้หาความเส่ียงการทุจริตดว้ยวิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบ

สอบถาม 

WORK SHOP 

การระดม

สมอง 

ถกเถียง หยิบ

ยกประเดน็ ท่ี

มีโอกาสเกิด เปรียบเทียบ

วิธีปฏิบติักบั

องคก์รอ่ืน 

สมัภาษณ ์

เทคนิคในการคน้หา

ความเส่ียงการทุจริต 

Risk Identification 

Risk dentification 



 

ตารางท่ี 1 ตารางระบคุวามเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงทจุริต 
Know Factor Unknown Factor 

 (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต ของ
กระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมา ท าการ ประเมิน
ความเส่ียงว่ามีโอกาส หรือความเส่ียง การทุจริต) 

  

    
    
    

 

ตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมีความเส่ียง การ ทุจริต
เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงใหล้ะเอียด ชดัเจน มากท่ีสุด  

- ความเส่ียงท่ีเคยเกิดหรือคาดวา่จะเกิดซ้ าสูงมีประวติัอยู่แลว้ ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย ในช่อง Known Factor 
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวติัมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตวา่มีโอกาสเกิด ให 

ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง Unknown Factor 
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบไดโ้ดยไม่ระบุวา่เป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได ้ 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
 ขั้นตอนท่ี 2 ใหน้ าขอ้มูลจากตารางท่ี 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ 
ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่องสีไฟ 
จราจร  
 
 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ................ 
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน 
1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาอนุมติั อนุญาต 
2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหนา้ท่ี 
3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ 
ช่ือกระบวนงาน/ งาน ............................................................................................................................. 
ช่ือหน่วยงาน/ กระทรวง......................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบ................................................................................. โทรศัพท์ ........................................... 



ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดงัน้ี 
  สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดบัต ่า 
  สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดบัปานกลาง และสามารถใชค้วามรอบคอบระมดัระวงั ในระหวา่ง 
ปฏิบติังาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้
  สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดบัสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายคน หลายหน่วยงานภายใน องคก์ร มี
หลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมขา้มีหน่วยงานตามหนา้ท่ีปกติ  
 สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดบัสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอก คนท่ีไม่ รู้จกัไม่
สามารถตรวจสอบไดช้ดัเจน ไม่สามารถก ากบัติดตามไดอ้ยา่งใกลชิ้ดีหรืออยา่งสม ่าเสมอ 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ ความเสียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
      
      
      
      

 

ตารางท่ี 2 นาโอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 1 น ามาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริต ตามไฟสี จราจร  

- สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดบัต ่า 

- สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดบัปานกลาง 

- สีส้ม หมายถึง ความเส่ียงระดบัสูง 

- สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดบัสูงมาก 

 

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix) 

 ขั้นตอนท่ี 3 นาโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเส่ียงระดบัสูงจนถึงความเส่ียงระดบัสูงมาก ท่ีเป็น สีส้ม และสีแดง 
จากตารางท่ี 2 มาท าการหาค่าความเส่ียงรวม ซ่ึงไดจ้ากระดบั ความจ าเป็นของการเฝ้าระวงั ท่ีมีค่า 1 - 3 คูณดว้ย ระดบัความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1 - 3 เช่นกนั ค่า 1 - 3 โดยมีเกณฑใ์นการให้ ค่าดงัน้ี 

 3.1 ระดบัความจ าเป็นของการเฝ้าระวงั มีแนวทางในการพิจารณาดงัน้ี  

        – ถา้เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลกัท่ีส าคญัของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น 
MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวงัความเส่ียงการทจุริตท่ีตอ้งท าการป้องกนัไม่ด าเนินการ ไม่ได ้ค่าของ MUST 

คือค่าท่ีอยูใ่นระดบั 3 หรือ 2  

        - ถา้เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต ่าในการเฝ้าระวงัความเส่ียงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าท่ีอยูใ่นระดบั 



1 เท่านั้น (ตวัอยา่งตามตารางท่ี 3.1) (เกณฑพ์ิจารณาระดบัความจ าเป็นของการเฝ้าระวงัความเส่ียงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ 
SHOULD) 

3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดงัน้ี กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นเก่ียวขอ้ง
กบั ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากบั ดูแล พนัธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยูท่ี่ 2 หรือ 3  

      - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นเก่ียวขอ้งกบั ผลกระทบทางการเงิน รายไดล้ด รายจ่ายเพ่ิม Financial ค่า
อยูท่ี่ 2 หรือ 3 

     - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่า อยูท่ี่ 2 

หรือ 3 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือก่ี ระทบดา้นการ
เรียนรู้องคค์วามรู้ Learning & Growth ค่าอยูท่ี่ 1 หรือ 2 

 

(ตวัอยา่งตามตารางท่ี 3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ)  
ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ(หรือตารางเมทริกส์ระดบัความเส่ียง (Risk level matrix) 

ท่ี โอกาส/ ความเสียงการทุจริต 
ระดบัความจ าเป็น ของ
การเฝ้าระวงั 3 2 1 

ระดบัความรุนแรง ของ
ผลกระทบ 3 2 1 

ค่าความเส่ียงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

     
     
     
     

ตารางท่ี 3 นาขอ้มูลท่ีมีสถานะความเส่ียงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาหาค่าความเส่ียงรวม (ระดบัความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวงั คูณ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

แนวทางในการพจิารณา  
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางท่ี 3.1 ระดบัความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลกั 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 

    

    
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากบัดูแล พนัธมิตร ภาคีเครือข่าย  x x 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดล้ด รายจ่ายเพ่ิม Financial  x x 

ผลกระทบต่อผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x  

กระทบดา้นการเรียนรู้องคค์วามรู้ Learning & Growth x x  

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk - Control Matrix Assessment) 

ขั้นตอนท่ี 4 ใหน้ าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคมุการ ทุจริต ว่ามีระดบัการ
ควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยูใ่นระดบัใด เม่ือเทียบกบัคุณภาพการจดัการ(คุณภาพการ จดัการสอดส่อง เฝ้าระวงัในงานปกติ) 
โดยเกณฑค์ุณภาพการจดัการจะแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี  

ดี : จดัการไดท้นัท่ีทุกคร้ังท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผูใ้ชบ้ริการ/ผูรั้บมอบผลงาน องคก์ร ไม่มี ผลเสียทางการเงิน 
ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

พอใช ้: จดัการไดโ้ดยส่วนใหญ่มีบางคร้ังยงัจดัการไม่ได ้กระทบถึงผูใ้ชบ้ริการ/ผูรั้บมอบผลงาน องคก์รแต่ยอมรับได้
มีความเขา้ใจ  

อ่อน : จดัการไม่ได ้หรือไดเ้พียงส่วนนอ้ย การจดัการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผูใ้ชบ้ริการ/ผูรั้บมอบผลงาน
และยอมรับไม่ได ้ไม่มีความเขา้ใจ 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียง การ
ทุจริต 

คุณภาพ การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

ค่าความเส่ียงระดับต ่ำ 
ค่าความเส่ียงระดับ 

ปานกลาง 

ค่าความเส่ียงระดับ 

สูง 

 ดี ต ่า ค่อนขา้งต ่า ปานกลาง 
 พอใช ้ ค่อนขา้งต ่า ปานกลาง ค่อนขา้งสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนขา้งสูง สูง 

 
ตารางท่ี 4 ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุม ความ เส่ียงการทุจริต โดย
การวิเคราะห์จากคุณภาพการจดัการขององคก์รกบัความเส่ียง เร่ืองท่ีท าการประเมิน (ดี/พอใช/้อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเส่ียง
การทุจริต มีค่าความเส่ียง อยูร่ะดบัใด จะไดน้ าไปบริหารจดัการ ความเส่ียง ตามความรุนแรงของความเส่ียง 

  
 
 
 



ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเส่ียง  

ขั้นตอนท่ี 5 ใหเ้ลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง Risk - Control Matrix 

Assessment ในตารางท่ี 4 ท่ีอยูใ่นช่องค่าความเส่ียง อยูใ่นระดบั สูง ค่อนขา้งสูง ปานกลาง มาทา แผนบริหารความเส่ียงการ
ทุจริตตามล าดบัความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุม ความ เส่ียง ในตารางท่ี 4 ไม่พบว่าความเส่ียงอยูใ่น
ระดบั สูง ค่อนขา้งสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเส่ียงการ ทุจริตอยูใ่นระดบั ต ่าหรือค่อนขา้งต ่าให้ท าการจดัท าแผนบริหาร
ความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวงัความเส่ียง การ ทุจริต หรือใหห้น่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือก่ีระบวนงาน หรือการ
ด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด หรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริต เพ่ิมเติม 

 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง  

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง....................................................................................................... 
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

   
   
   

ตารางท่ี 5 พจิารณาเหตุการณ์ความเส่ียง ท่ีมีค่าความเส่ียงการทจุริต จากตารางท่ี 4 ตามล าดบั ความรุนแรง ความเส่ียงท่ีอยูใ่น
ระดบั สูง ค่อนขา้งสูง ปานกลาง มาจดัท าแผนบริหาร ความเส่ียงเพื่อป้องกนัการทจุริตต่อไป 

 

ขั้นตอนท่ี 6 การจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง ขั้นตอนท่ี 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวงั เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียง
การทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเส่ียงของขั้นตอนท่ี 5 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดกั เพื่อเป็นการยืนยนั
ผลการป้องกนั หรือ แกไ้ขปัญหามีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวงัความเส่ียง การทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ไดแ้ก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 

 ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวงัการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี 5 ว่าอยูใ่น สถานะความเส่ียง
ระดบัใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยูใ่นข่าย ท่ียงัแกไ้ขไม่ได ้

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยูใ่นข่ายความเส่ียง ยงัไม่ตอ้งท ากิจกรรมเพ่ิม 

 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยูใ่นข่ายความเส่ียง แต่แกไ้ขไดท้นัทว้งท่ีตามมาตรการ/ นโยบาย / โครงการ/ กิจกรรมท่ีเตรียม
ไว ้แผนใชไ้ดผ้ล ความเส่ียงการทจุริตลดลง ระดบัความรุนแรง < 3  

สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูใ่นข่ายยงัแกไ้ขไม่ได ้ควรมีมาตรการ/ นโยบาย / โครงการ/ กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนใชไ้ม่ไดผ้ล 
ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดบัความรุนแรง > 3 

 

 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 7 จดัท าระบบการบริหารความเส่ียง 
 ขั้นตอนท่ี 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวงัความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซ่ึงใน 
ขั้นตอนท่ี 7 สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยูใ่นข่ายท่ียงัแกไ้ขไม่ได ้จะตอ้งมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไร 
เพิม่เติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดงัน้ี 

 7.1 เกินกวา่การยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 7.2 เกิดขึ้นแลว้แต่ยอมรับได ้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
 7.3 ยงัไม่เกิดเฝ้าระวงัต่อเน่ือง (สถานะสีเขียว Green) 

 

ตารางท่ี 7 ตารางจดัท าระบบความเส่ียง 

 7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงการทุจริต 

 (สถานะสีแดง) 
มาตรการป้องกนัการทุจริต เพ่ิมเติม 

  
 
 
 
 
 

แดง 

เขียว 

เหลือง 

เกินกว่าการยอมรบั 

เกิดขึน้แลว้แต่ยอมรบัได้

 ยงัไม่เกิดเฝา้ระวงัต่อเนื่อง

 



7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแลว้แต่ยอมรับได ้ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกนัการทุจริต เพ่ิมเติมมาตรการป้องกนัการ
ทุจริต เพ่ิมเติม 

  
 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยงัไม่เกิด ใหเ้ฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

ความเส่ียงการทุจริต (สถานะสีเขยีว) มาตรการป้องกนัการทุจริต เพ่ิมเติมมาตรการป้องกนัการ
ทุจริต เพ่ิมเติม 

  
 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง  

ขั้นตอนท่ี 8 มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยูใ่นระดบัใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง ความเส่ียง ระดบัต ่า สีเหลือง 
หมายถึง ความเส่ียงระดบัปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดบัสูงมาก เพื่อเป็น เคร่ืองมือในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 

ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 

 

ที ่ สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
 เขียว เหลือง แดง 

    

 

ขั้นตอนท่ี 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

 ขั้นตอนท่ี 9 เป็นการจดัท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต หรือสถานะ แผนบริหารความ
เส่ียงการทุจริต ตารางท่ี 8 ต่อผูบ้ริหารของหน่วยงาน ซ่ึงห้วงระยะเวลาของ การรายงานผล ขึ้นอยูก่บัหน่วยงาน เช่น รายงานทุก
เดือน ทุกไตรมาส ซ่ึงแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 สามารถปรับไดต้ามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วนัท่ี.............................. หน่วยงานท่ีประเมิน 
.............................................................................................................................. 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง  

โอกาส/ความเส่ียง  

สถานะของการด าเนินการ 

จดัการความเส่ียง 
  ยงัไม่ไดด้ าเนินการ 

   เฝ้าระวงั และติดตามต่อเน่ือง  

   เร่ิมด าเนินการไปบา้ง แต่ยงัไม่ครบถว้น  

   ตอ้งการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม  



 เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

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

 

ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

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

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม  

ช่ือแผนบริหารความเส่ียงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลกั  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง  

ประเด็นความเส่ียงหลัก เดิม ใหม่ 

   
   
   

 


