
 

 
 

แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริิติ
โรงเรียนธนบิุรีวรเทพิีพลารักษิ  



ค ำน ำ 
 

เหตุกำรณ์ควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบทำงลบ ซึ่งมีปัญหำมำจำกสำเหตุต่ำง ๆ ท่ีค้นหำ
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ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้ำท่ีควำมรู้รับผิดชอบของส่วนรำชกำรของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ ดังนั้น
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลำรักษ์ จึงได้จัดท ำคู่มือขั้นตอนกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตซึ่งเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตต่อไป 
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ควำมหมำยของควำมเส่ียง 
 
ควำมเส่ียง (Risk) 

ควำมเส่ียง คือโอกำสท ี่จะเกิดควำมผ ิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล ควำมส ูญเปล่ำ หรือ เหตุกำรณ ์
ท ี่ไม่พงึประสงค ์ หรือกำรกระท ำใด ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ภำยใต ้สถำนกำรณ ์ท ี่ไม่แนน่อน ซึ่งอำจเกิดขึน้ในอนำคตและ
มีผลกระทบหรอืท ำให้กำรด ำเน ินงำนไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมว ัตถุประสงค์และเป ้ำหมำยขององค์กร ท ั้งในด ้ำน
ยุทธศำสตร์ กำรปฏิบ ัต ิงำน กำรเงินและกำรบริหำร 

 
 

ความเสี่ยง 
เคยเกิดแล้ว มีประวัติอยู่แล้วว่ำทุจริต ท ำอย่ำงไรจะให้ให้เกิดซ้ ำอีก ข้อบ่งช้ีบำงเรื่อง  น่ำ
สงสัยมีกำรทุจริตท ำอย่ำงไรจะตรวจพบต้ังแต่แรก รู้ทั้งรู้ว่ำท ำไปเส่ียงต่อกำรทุจริตจะ มี
มำตรกำรป้องกันอย่ำงไร พยำกรณ์เหตุกำรณ์ล่วงหน้ำโอกำสเกิดควำมเส่ียงกำรทุจริต 

 
 

ปัญหำ/วกิฤต ิต ่ำงกับควำมเส่ียง 
- ปัญหำ = ไม่มี ไม่เคย (ระเบียบ กฎหมำย เป ็นอ ุปสรรค ์ ไม่ท ันสมัยหรือไม่มีกฎหมำยรองรับ/ ระบบ 

IT ไม่ท ันสมัย/เจ ้ำหน้ำท่ีขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ) อัตรำกำล ังงบประมำณไม่เพียงพอในปัจจุบัน ปัญหำ
อนำคต = ควำมเส่ียง 

- วิกฤต ิ = ส ิ่งท ี่คำดไม ่ถึง UNPLAN เกิดแล้วต้องแก้ไข ฟื้นฟู 
- ควำมเส่ียง = เหต ุกำรณ ์ - ท่ีมีโอกำสเกิด ต้องท ำกำร Control + = โอกำสในกำรพฒันำกลยุทธ์ 

ปัญหำ/ไม่ใช ่ควำมเส่ียง 
- ควำมรู้ควำมเข ้ำใจใน พ.ร.บ. จ ัดซื้อจ ัดจ ้ำงฯ 
- ขำดค ุณธรรมจริยธรรม 
- ขำดควำมหลำกหลำยในกำรตรวจสอบ 
- ขำดเจ ้ำหน้ำท ี่ตรวจสอบภำยใน 
- ระเบียบ กฎหมำยมีช่องว่ำง 
- กำรได ้ค ่ำตอบแทนไม่เหมำะสม 
- ขำดกำรประชำสัมพนัธ์ ประเภทควำมเส่ียงกำรท ุจริต

แบ ่งเป็น 3 ด ้ำน (Function Based) 
1.  ควำมเสี่ยงกำรท ุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติอน ุญำตตำม  พ.ร.บ.   อ ำนวยควำมสะดวกใน 

กำรพิจำรณำอน ุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
2.     ควำมเสี่ยงกำรท ุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช ้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท ี่ 
3.      ควำมเสี่ยงกำรท ุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช ้จ ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจ ัดกำร ขั้นตอนกำร

ประเมินควำมเสี่ยงกำรท ุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. กำรระบุควำมเสี่ยง 
2.  กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง 
3.  เมทริกสระดับควำมเสี่ยง 



4.  กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
5.   แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
6.   กำรจ ัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ ้ำระวังควำมเสี่ยง 
7.  จ ัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8.   กำรจ ัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
9.  กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบรหิำรควำมเส่ียง ขั้นเตรียมกำรประเมนิควำมเส่ียงกำร

ท ุจริต 
ก่อนท ำกำรประเมินควำมเส่ียงกำรท ุจริต ต้องท ำกำรค ัดเลือกงำนหรือกระบวนงำน จำกภำรกิจ ในแต ่ 

ละประเภทท ี่จะท ำกำรประเมิน ซึ่งคู่มือน ี้ได้จ ำแนกขอบเขตของกำรประเมินควำมเส่ียงกำรท ุจริตไว้ 3 ด ้ำน 
ดังนี้ ควำมเส่ียงกำรท ุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัต ิ อนุญำต (เฉพำะหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจให ้บริกำร 
ประชำชนอนุมัต ิ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญ ัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอน ุญำตของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2558) ควำมเส่ียงกำรท ุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน ่งหน้ำท่ีและควำม เส่ียง 
กำรท ุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช ้จ ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจ ัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ เมื่อค ัดเลือก ได้ 
แล้ว ให ้ท ำกำรค ัดเลือกกระบวนงำนของประเภทด ้ำนนั้น ๆ โดยเฉพำะกำรด ำเนินงำน ท่ีอำจก่อให้เก ิดกำร 
ท ุจริต และจ ัดเตรียมข้อม ูลขั้นตอนกำรปฏิบ ัต ิงำน หรือแนวทำง หลักเกณฑ์ในกำรปฏิบ ัต ิงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
จำกน ั้นจ ึงลงมือท ำกำรตำมข ั้นตอนประเมินควำมเส่ียงกำรท ุจริต ตัวอย่ำงในกำรประเมินควำมเส่ียง ในกำร 
พิจำรณำอนุมัต ิ อน ุญำตกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

1. เลือกงำนด ้ำนท ี่จะท ำกำรประเม ินประเมินควำมเสี่ยงกำรท ุจริต 
2. เลือกกระบวนงำน จำกงำนท ี่จะท ำกำรประเมนิควำมเส่ียงกำรท ุจริต 
3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทำงหรือเกณฑ์กำรปฏิบ ัต ิงำน ของกระบวนงำน ท่ีจะท ำกำรประเมิน 

ควำมเส่ียงกำรท ุจริต 
(ตัวอย่ำง) 

1. งำนด ้ำนกำรพิจำรณำอนุมัต ิ อน ุญำตของทำงรำชกำร 
2. กระบวนงำน กำรขออนญุำตก่อสร้ำงอำคำร ด ัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอน 
3. รำยละเอยีดของขั้นตอน แนวทำงหรอืเกณฑ์กำรอน ุญำตกอ่สร้ำงอำคำรฯ  
ขั้นตอนท ี่ 1 กำรระบุควำมเส่ียง (Risk Identification) 
ขั้นตอนท ี่ 1 นำข้อมูลท ี่ได ้จำกขั้นเตรียมกำรในส่วนรำยละเอียดขั้นตอน แนวทำงหรือเกณฑ์ กำร 

ปฏิบัต ิงำน ของกระบวนงำนท ี่จะท ำกำรประเมินควำมเส่ียงกำรท ุจริต ซึ่งในขั้นตอนกำรปฏิบ ัต ิงำนนั้น ย่อม 
ประกอบไปด้วย ข ั้นตอนย่อย ในกำรระบุควำมเส่ียงตำมข ั้นตอนท ี่ 1 ให ้ท ำกำรระบุควำมเส่ียง อธิบำย 
รำยละเอียด รูปแบบ พฤติกำรณ ์ควำมเส่ียงเฉพำะท่ีมีควำมเส่ียงกำรท ุจริตเท ่ำนั้น และในกำรประเมินต้อง 
ค ำน ึงถึงควำมเส่ียงในภำพรวมของกำรดำเนินงำนเรื่องท ี่จะท ำกำรประเมินด้วยเนื่องจำกในกระบวนงำนกำร 
ปฏิบัต ิงำนตำมข ั้นตอน อำจไม่พบควำมเส่ียงหรือโอกำสเส่ียงต ่ำ แต่อำจพบว่ำมีควำมเส่ียงในเรื่องนั้น ๆ ในกำร 
ดำเนินงำนท ี่ไม่ได้อยู ่ในขั้นตอนก็เป ็นได ้ โดยไม่ตองค ำน ึงว่ำหน่วยงำนจะมีมำตรกำรป้องกัน หรือแก้ไขควำม 
เส่ียงกำรท ุจริตน ั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรำยละเอียดด ังกล ่ำวลงในประเภทของควำมเส่ียงซึ่งเป็น Known Factor 
หรือ Unknown Factor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมนิควำมเส่ียงกำรท ุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ................ 
ประเมนิควำมเส่ียงกำรท ุจริต ด ้ำน 
1  ควำมเสี่ยงกำรท ุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัต ิ  อนุญำต 
2   ควำมเสี่ยงกำรท ุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ   ำนำจและต ำแหน ่งหน้ำท ี่ 
3 ควำมเส่ียงกำรท ุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช ้จ ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจ ัดกำรทรพัยำกรภำครัฐ ช่ือ
กระบวนงำน/ งำน ............................................................................................................................. 
ช่ือหน่วยงำน/ กระทรวง......................................................................................................................... 
ผ ู้รับผ ิดชอบ................................................................................. โทรศพ ั ท์ ........................................... 



ตำรำงท ี่ 1 ตำรำงระบุควำมเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงทุจริต 

KnowิFactor Unknown Factor 
 (ให้อธิบำยรูปแบบ พฤติกำรณ์กำรท ุจริต 

ของกระบวนงำน หรืองำนท่ีเลือกมำท ำกำร 
ประเมนิควำมเส่ียงว่ำมีโอกำส หรอืควำม 
เส่ียง กำรท ุจริต) 

  

ตำรำงท ี่ 1 อธิบำยรำยละเอียดควำมเส่ียงกำรท ุจริต เช่น รูปแบบ พฤติกำรณ์กำรท ุจริตท่ีมีควำมเส ี่ยง 
กำร ท ุจริตเท ่ำนั้น และควรอธิบำยพฤติกำรณ ์ควำมเส่ียงให้ละเอียดช ัดเจนมำกท ี่สุด 

- ควำมเส่ียงท่ีเคยเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดซ ้ำส ูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมำย ในช่อง Known 
Factor  

- หำกไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำก่อน แต่มีควำมเส่ียงจำกกำรพยำกรณ ์ในอนำคตว่ำมีโอกำสเกิด 
ให้ใส่เครื่องหมำยในช่อง Unknown Factor 

- หน่วยงำนสำมำรถปรับแบบได้โดยไมร่ะบุว่ำเป ็นประเภท Known Factor หรือ Unknown 
Factor ก็ได้ 

ขั้นตอนท ี่  2  กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนท ี่ 2 ให้นำข้อมูลจำกตำรำงท ี่ 1 มำวิเครำะห์เพื่อแสดงสถำนะควำมเส่ียงกำรท ุจริตของแต ่ละ 

โอกำส/ควำมเส่ียงกำรท ุจริต ออกตำมรำยส ีไฟจรำจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถำนะของควำมเส่ียงในช่องส ี 
ไฟจรำจรควำมหมำยของสถำนะควำมเส่ียงตำมส ีไฟจรำจร มีรำยละเอียดด ังน ี้ 

สถำนะสีเขียว : ควำมเส่ียงระดับต ่ำ 
สถำนะสีเหลือง : ควำมเส่ียงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช ้ควำมรอบคอบระมัดระวงั ในระหว่ำง 

ปฏิบัต ิงำน ตำมปกต ิควบค ุมดูแลได ้ 
สถำนะส ีส้ม : ควำมเส่ียงระดับสูง เป ็นกระบวนงำนท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน หลำยหน่วยงำนภำยในองค์กร 

มีหลำยข ั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุมหรือไม่มีอำนำจควบค ุมท่ีมีหน่วยงำนตำมหน้ำท่ีปกต ิ 
สถำนะสีแดง : ควำมเส่ียงระดับส ูงมำก เป็นกระบวนงำนท่ีเกี่ยวข้องกับบ ุคคลภำยนอก คนท ี่ไม่รู้จัก ไม่

สำมำรถตรวจสอบได ้ช ัดเจน ไม่สำมำรถกำกับต ิดตำมได้อย่ำงใกล ้ช ิดหรืออย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

ตำรำงท ี่ 2 ตำรำงแสดงสถำนะควำมเส่ียง (แยกตำมรำยส ีไฟจรำจร) 
 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงทางทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
      

      

      

      



ตำรำงท ี่ 2 น ำโอกำส/ ควำมเส่ียงกำรท ุจริต จำกตำรำงท ี่ 1 น ำมำแยกสถำนะควำมเส่ียงกำรท ุจริต ตำมไฟส ี 
จรำจร 

- ส ีเขียว หมำยถึง ควำมเส่ียงระดับต ่ำ 
- สีเหลือง หมำยถึง ควำมเส่ียงระดับปำนกลำง 
- ส ีส้ม หมำยถึง ควำมเส่ียงระดับสูง 
- สีแดง หมำยถึง ควำมเส่ียงระดับส ูงมำก  

ขั้นตอนท ี่ 3 เมทริกส์ระด ับควำมเส่ียง (Risk level matrix) 
ขั้นตอนท ี่ 3 น ำโอกำส/ควำมเส่ียงกำรท ุจริต ท่ีมีสถำนะควำมเส่ียงระดับส ูงจนถึงควำมเส่ียง ระดับส ูงมำก 

ท่ีเป็นส ีส้ม และสีแดง จำกตำรำงท ี่ 2 มำทำกำรหำค ่ำควำมเส่ียงรวม ซึ่งได ้จำกระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ ้ำระวัง 
ท่ีมีค่ำ 1 - 3 ค ูณด้วย ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่ำ 1 - 3 เช ่นกัน ค่ำ 1 - 3 โดยมีเกณฑ์ในกำรให ้ค ่ำด ังน ี้ 

3.1  ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ ้ำระวัง  มีแนวทำงในกำรพิจำรณำด ังน ี้ 
- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส ำค ัญของกระบวนงำนนั้น ๆ แสดงว่ำกิจกรรมหรือขัน้ตอน 

นั้นเป็น MUST หมำยถ ึงมีควำมจ ำเป็นส ูงของกำรเฝ ้ำระวังควำมเส่ียงกำรท ุจริตท ี่ต้องท ำกำรป้องกนัไม่ด ำเนนิกำร 
ไม่ได้ค ่ำของ MUST คือค ่ำท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนน ั้นเป ็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงำนนั้น ๆ แสดงว่ำ 
กิจกรรม หรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมำยถ ึงมีควำมจำเป ็นต ่ำในกำรเฝ ้ำระวังควำมเส่ียงกำรท ุจริต ค่ำของ 
SHOULD คือค ่ำท่ีอยู่ในระดับ 1 เท ่ำนั้น (ตัวอย่ำงตำมตำรำงท ี่ 3.1) (เกณฑ์พ ิจำรณำระด ับควำมจำเป็นของกำร
เฝ ้ำระวังควำมเส่ียงกำรท ุจริตว่ำเป็น MUST หรือ SHOULD) 

3.2  ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทำงในกำรพิจำรณำด ังน ี้ 
กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนัน้ เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 

หน่วยงำนก ำกับ ดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบ ัต ิงำนน ั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได ้ลด รำยจ ่ำย 

เพิ่มFinancial ค่ำอยู่ท ี่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบ ัต ิงำนน ั้นผลกระทบต่อผ ู้ใช้บริกำรกลุ่มเป ้ำหมำย 

Customer/Userค่ำ อยู่ท ี่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขัน้ตอนกำรปฏิบ ัต ิงำนน ั้นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process 

หรือกระทบด ้ำนกำรเรียนรู้องค ์ควำมรู้ Learning & Growth ค ่ำอยู ่ท ี่ 1 หรือ 2 



(ตัวอย่ำงตำมตำรำงท ี่  3.2  ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ) 
ตำรำงท ี่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลท ี่ต้องเฝ ้ำระวงั 2 มิต ิ (หรือตำรำงเมทริกส์ระด ับควำมเส่ียง (Risk level 
matrix) 

 
ท่ี 

 
โอกาส/ิความเสียงการทุจริต 

ระดิับความจ าเป็นิ
ของการเฝ้าระวังิ 3ิ

2ิ1 

ระดิับความริุนแรงิ
ของผลกระทบ 

3ิ2ิ1 

ค่าความเสี่ยงรวมิ
จ าเป็นิx ริุนแรง 

     

     

     

     
 
 

ตำรำงท ี่ 3 น ำข้อม ูลท่ีมีสถำนะควำมเส่ียงในช่องส ีส้ม และสีแดง จำกตำรำงท ี่ 2 มำหำค ่ำควำมเส ี่ยงรวม (ระดับ
ควำมจำเป ็นของกำรเฝ ้ำระวัง คูณ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ) 

 
แนวทำงในกำรพิจำรณำระดับควำมจำเป ็นของกำรเฝ ้ำระวัง และระดับควำมรนุแรงของผลกระทบ ตำรำงท ี่ 

3.1 ระดับควำมจำเป็นของกำรเฝ ้ำระวัง 

 
 

 
ท่ี 

 
โอกาส/ิความเสียงการทุจริต 

กิจกรรมหริือขั้นตอนิ
หลัก 

MUST 

กิจกรรมหริือขั้นตอนิ
รอง 

SHOULD 

  ค ่ำควรเป็น 3 หรือ 2 ค ่ำควรเป็น 1 
    

    

    

 
 

ตำรำงท ี่ 3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม Balanced Scorecard 
 

โอกาส/ิความเสียงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงำนกำกับดูแล พันธมิตร ภำค ีเครือข่ำย      X   X   

ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได ้ลด รำยจ ่ำยเพิ่ม Financial      X   X   

ผลกระทบต ่อผ ู้ใช้บริกำรกลุ่มเป ้ำหมำย Customer/User  X X 

ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process     X   X    

กระทบด ้ำนกำรเร ียนรูอ้งค ์ควำมรู้ Learning & Growth     X   X    



ขั้นตอนท ี่ 4 กำรประเมนิกำรควบคุมควำมเส่ียง (Risk - Control Matrix Assessment) 
ขั้นตอนท ี่ 4 ให้นำค ่ำควำมเส่ียงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงท ี่ 3 มำทำกำรประเมินกำรควบคุมกำร

ท ุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเส่ียงกำรท ุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับค ุณภำพกำรจ ัดกำร (ค ุณภำพกำร
จ ัดกำรสอดส่อง เฝ ้ำระวังในงำนปกติ) โดยเกณฑ์ค ุณภำพกำรจ ัดกำรจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ด ี : จ ัดกำรได ้ท ันท ี่ทุกครั้งท่ีเกิดควำมเส่ียง ไม่กระทบถ ึงผ ู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กร ไม่มี 
ผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ ่ำยเพิ่ม 

พอใช ้ : จ ัดกำรได้โดยส่วนใหญ่มีบำงครั้งยังจ ัดกำรไม่ได ้กระทบถ ึงผ ู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนองค์กรแต่
ยอมรับได ้ มีควำมเข้ำใจ 

อ่อน : จ ัดกำรไม่ได ้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจ ัดกำรเพิ่มเกิดจำกรำยจ ่ำย มีผลกระทบถึงผ ู้ใช้บริกำร/
ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได ้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 

 
ตำรำงท ี่  4  ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

 
 

โอกาส/ิ
ความเสียงการ 

คุณภาพิ
การจิัดการ 

ค่าประเมนิการควบคุมความเสี่ยงการทิุจริต 

ค่าความเสี่ยงระดับ ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง 

ต่ า ระดับ ระดับ ทุจริต 
ปานกลาง สูง 

 ดี ต่ ำ ค่อนข้ำงต ่ำ ปำนกลำง 
 พอใช ้ ค่อนข้ำงต ่ำ ปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง 
 อ่อน ปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง สูง 

 
 

ตำรำงท ี่ 4 ให้น ำค ่ำควำมเส่ียงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงท ี่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุม 
ควำมเส่ียงกำรท ุจริต โดยกำรวิเครำะห ์จำกค ุณภำพกำรจ ัดกำรขององค์กรกับควำมเส่ียง เรื่องท่ีท ำกำรประเมิน 
(ด ี/พอใช ้/อ่อน) เพื่อประเมินว่ำ ควำมเส่ียงกำรท ุจริต มีค ่ำควำมเส่ียงอยู่ระดับใด จะได ้น ำไปบริหำรจ ัดกำร 
ควำมเส่ียง ตำมควำมรุนแรงของควำมเส่ียง 
ขั้นตอนที่ิ 5ิ แผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนท ี่ 5 ให ้เลือกเหตุกำรณ ์ท่ีม ีควำมเส่ียงส ูงส ุดจำกกำรประเมนิกำรควบคุมควำมเส่ียง Risk - Control 
Matrix Assessment ในตำรำงท ี่ 4 ท่ีอยู่ในช่องค ่ำควำมเส่ียง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง มำท ำแผน
บริหำรควำมเส่ียงกำรท ุจริตตำมลำดับควำมรุนแรง (กรณ ีท่ีหน่วยงำนท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียง ใน
ตำรำงท ี่ 4 ไม่พบว่ำควำมเส่ียงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำควำมเส่ียงกำรท ุจริตอยู่ใน
ระดับ ต ่ำหรือค่อนข้ำงต ่ำให้ทำกำรจ ัดทำแผนบริหำรควำมเส่ียงในเช ิงเฝ ้ำระวงัควำมเส่ียง กำรท ุจริต หรือให้
หน่วยงำนพิจำรณำทำกำรเลือกภำรกิจงำน หรือกระบวนงำน หรือกำรดำเนนิงำนท่ีอำจก่อให้เกิดหรอืมีโอกำส
เกิดควำมเส่ียงกำรท ุจริต นำมำประเมนิควำมเส่ียงกำรท ุจร ิตเพิ่มเติม) 



ตำรำงท ี่ 5 ตำรำงแผนบริหำรควำมเส่ียง ช่ือแผนบริหำรควำมเส่ียง
....................................................................................................... 

 
 

ท่ี ร ูปแบบ พฤติกำรณควำมเส ี่ยงกำรทจ ุ ริต มำตรกำรป ้องกันกำรทจ ุ ริต 
   

   

   

   

 

ตำรำงท ี่ 5 พิจำรณำเหตุกำรณ ์ควำมเส่ียง ท่ีม ีค ่ำควำมเส่ียงกำรท ุจริต จำกตำรำงท ี่ 4 ตำมลำดับควำมรุนแรง ควำม
เส่ียงท่ีอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง มำจ ัดท ำแผนบริหำร ควำมเส่ียงเพื่อป้องกันกำรทุจริตต่อไป  

ขั้นตอนท ี่ 6 กำรจ ัดทำรำยงำนผลกำรเฝ ้ำระวังควำมเส่ียง 
ขั้นตอนท ี่ 6 เพื่อติดตำมเฝ ้ำระวัง เป ็นกำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียงกำรท ุจริตในกิจกรรมตำมแผนบริหำร 

ควำมเส่ียงของขั้นตอนท ี่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป ็นกำรสร้ำงตะแกรงดัก เพื่อเป ็นกำรยืนยันผลกำรป้องกัน หรือ 
แก้ไขป ัญหำมีประส ิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด โดยกำรแยกสถำนะของกำรเฝ ้ำระวังควำมเส่ียง กำรท ุจริตต่อไป 
ออกเป็น 3 ส ี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 
ตำรำงท ี่ 6 ตำรำงจ ัดทำรำยงำนผลกำรเฝ ้ำระวงัควำมเส่ียง 

 

ท่ี มาตรการการปอ้งกันิ
การทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงิ
ทางทุจริต 

สถานะความเสีย่ง 

เขียว เหลือง แดง 

      

      

      

      
 
 

ตำรำงท ี่ 6 ให้รำยงำนสถำนะของกำรเฝ ้ำระวังกำรท ุจริตตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงในตำรำงท ี่ 5 ว่ำอยู่ในสถำนะ
ควำมเส่ียงระดับใด เพื่อพิจำรณำทำก ิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ำย ท่ียังแก้ไขไม่ได้ 

√ สถำนะสีเขียว : ไม่เกิดกรณ ีท่ีอยู่ในข ่ำยควำมเส่ียง ยงัไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
√ สถำนะสีเหลือง : เกิดกรณ ีท่ีอยู่ในข่ำยควำมเส ี่ยง แต่แก้ไขได ้ท ันท้วงท ี่ตำมมำตรกำร/ นโยบำย / 

โครงกำร/ กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช ้ได ้ผล ควำมเส่ียงกำรท ุจริตลดลง ระดับควำมรุนแรง < 3 
√ สถำนะสีแดง : เกิดกรณ ีท่ีอย ู่ในข่ำยยังแกไ้ขไม่ได ้ ควรมีมำตรกำร/ นโยบำย / โครงกำร/ 

กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช ้ไม่ได ้ผล ควำมเส่ียงกำรท ุจริตไม่ลดลงระดับควำมรุนแรง > 3 



 

ขั้นตอนท ี่  7  จ ัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
         ขั้นตอนท ี่ 7 นำผลจำกทะเบียนเฝ ้ำระวังควำมเส่ียงกำรท ุจริต จำกตำรำงท ี่ 6 ออกตำมสถำนะ 3 สถำนะ ซึ่งใน 
ขั้นตอนท ี่ 7 สถำนะควำมเส่ียงกำรท ุจริตท่ีอยู่ในข ่ำยท่ียังแก้ไขไม่ได ้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมำตรกำรอะไรเพิ่มเติม
ต่อไป โดยแยกสถำนะเพื่อท ำระบบริหำรควำมเส่ียงออกเป็น ดังนี้ 

7.1 เกินกว่ำกำรยอมรับ (สถำนะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได ้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถำนะส ีเหลือง Yellow) 
7.3 ยังไม่เกิดเฝ ้ำระวงัต่อเนื่อง (สถำนะสีเขียว Green) 

ตำรำงท ี่ 7  ตำรำงจ ัดท ำระบบควำมเสี่ยง 
7.1 (สถำนะสีแดง Red) เกนิกว่ำกำรยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

 



ขั้นตอนที ่ี9ีเป็นการจัดทีาแบบรายงานผลการดีาเนินงานตามแผนบริหารความเส ่ยงการที จริตีหรือสถานะี
แผนบริหารความเสี ่ยงการที จริตีตารางที ่ี8ีตี อผี ้บริหารของหน วยงานีซงี ่ีห้วงระยะเวลาของีการรายงานผลี
ข ้นอย  กับหน วยงาน เีช นีรายงานท กเดอืนีท กไตรมาสีซ ่งแบบในการรายงานีตามตารางที ่ี9ีและตารางที ่ี10ี
สามารถปรับไดี้ตามความเหมาะสมของหน วยงาน 

 
 

 
 

ขั้นตอนท ี่ 9 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง 



 


