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ค าน า 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจรติเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมปัีญหามาจากสาเหตุ  
ต่าง ๆ ทีค่น้หาตน้ต่อสาเหตุไดย้าก ความเสีย่งจงึจ าเป็นตอ้งคดิล่วงหน้าเสมอ การป้องกนัการทุจรติ คอื
การ แกไ้ขปัญหาการทุจรติทีย่ ัง่ยนื ซึง่เป็นหน้าทีค่วามรูร้บัผดิชอบของส่วนราชการของทุกองคก์รที่ร่วม
ต่อต้านการ ทุจรติทุกรูปแบบ ดงันัน้โรงเรยีนจกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพูน จงึได้จดัท าคู่มอืขัน้ตอนการ
ประเมนิความเสีย่งการทุจรติ เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อใหเ้กดิการทุจรติซึง่เป็นมาตรการ ป้องกนัการทุจรติต่อไป 
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ความหมายของความเส่ียง 
ความเส่ียง (Risk) 
 ความเสีย่ง คอืโอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล ความสญูเปล่า หรอื
เหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค ์หรอืการกระท าใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ภายใตส้ถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอน ซึง่อาจ
เกดิขึน้ในอนาคตและมผีลกระทบหรอืท าใหก้ารด าเนินงานไม่ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายขององคก์ร ทัง้ในดา้นยุทธศาสตร ์การปฏบิตังิาน การเงนิและการบรหิาร 
ปัญหา/วิกฤติต่างกบัความเส่ียง 
- ปัญหา = ไม่ม ีไม่เคย (ระเบยีบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค ไม่ทนัสมยัหรอืไม่มกีฎหมายรองรบั/ ระบบ 
IT ไม่ทนัสมยั/เจา้หน้าทีข่าดความรู ้ความเขา้ใจ) อตัราก าลงังบประมาณไม่เพยีงพอในปัจจุบนั 
ปัญหาอนาคต = ความเส่ียง 
 - วกิฤต ิ= สิง่ทีค่าดไม่ถงึ UNPLAN เกดิแลว้ตอ้งแกไ้ข ฟ้ืนฟู 
 - ความเสีย่ง = เหตุการณ์ - ทีม่โีอกาสเกดิ ตอ้งท าการ Control + = โอกาสในการพฒันากลยุทธ์ 
ปัญหา/ไม่ใช่ความเส่ียง 
 - ความรูค้วามเขา้ใจใน พ.ร.บ. จดัซื้อจดัจา้งฯ 
 - ขาดคุณธรรมจรยิธรรม 
 - ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
 - ขาดเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน 
 - ระเบยีบ กฎหมายมชี่องว่าง 
 - การไดค้่าตอบแทนไม่เหมาะสม 
 - ขาดการประชาสมัพนัธ์ 
ประเภทความเส่ียงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ด้าน (Function Based) 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวขอ้งกับการพจิารณาอนุมตัิอนุญาตตาม พ.ร.บ. อ านวยความ
สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 2. ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
 3. ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ้่ายงบประมาณและการบรหิารจดัการ 
ขัน้ตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. การระบุความเสีย่ง 
 2. การวเิคราะหส์ถานะความเสีย่ง 
 3. เมทรกิสระดบัความเสีย่ง 
 4. การประเมนิการควบคุมความเสีย่ง 
 5. แผนบรหิารความเสีย่ง 
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 6. การจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวงัความเสีย่ง 
 7. จดัท ระบบการบรหิารความเสีย่ง 
 8. การจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง 
 9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเสีย่ง 
ขัน้เตรียมการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 ก่อนท าการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ ตอ้งท าการคดัเลอืกงาน หรอืกระบวนงาน จากภารกจิ 
ในแต่ละประเภททีจ่ะท าการประเมนิ ซึง่คู่มอืนี้ไดจ้ าแนกขอบเขตของการประเมนิความเสีย่งการทุจรติไว ้
3 ดา้นดงันี้ ความเสีย่งการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานทีม่ภีารกจิ
ให้บรกิารประชาชนอนุมตัิ หรอือนุญาต ตามพระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จดัการทรพัยากรภาครฐั เมื่อคดัเลือกได้แล้ว ให้ท าการคดัเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนัน้ ๆ 
โดยเฉพาะการด าเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ และจดัเตรยีมขอ้มูลขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน หรอื
แนวทาง หลกัเกณฑใ์นการปฏบิตัิงานที่เกีย่วขอ้งจากนัน้จงึลงมอืท าการตามขัน้ตอนประเมนิความเสี่ยง
การทุจรติ ตวัอย่างในการประเมนิความเสีย่ง ในการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสรา้ง
อาคาร 
 1. เลอืกงานดา้นทีจ่ะท าการประเมนิประเมนิความเสีย่งการทุจรติ 
 2. เลอืกกระบวนงาน จากงานทีจ่ะท าการประเมนิความเสีย่งการทุจรติ 
 3. เตรียมข้อมูล ขัน้ตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน ที่จะท าการ
ประเมนิความเสีย่งการทุจรติ 
(ตวัอย่าง) 
 1. งานดา้นการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาตของทางราชการ 
 2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอน 
 3. รายละเอยีดของขัน้ตอน แนวทางหรอืเกณฑก์ารอนุญาตก่อสรา้งอาคารฯ 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
 

 ขัน้ตอนที ่1 น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากขัน้เตรยีมการในสว่นรายละเอยีดขัน้ตอน แนวทางหรอืเกณฑ ์การ
ปฏบิตัิงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ ซึ่งในขัน้ตอนการปฏบิัติงานนัน้ 
ย่อมประกอบไปด้วยขัน้ตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขัน้ตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยง 
อธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มคีวามเสี่ยงการทุจริตเท่านัน้ และในการ
ประเมนิตอ้งค านึงถงึความเสีย่งในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมนิด้วยเนื่องจากใน
กระบวนงานการปฏบิตัิงานตามขัน้ตอนอาจไม่พบความเสี่ยงหรอืโอกาสเสี่ยงต ่า  แต่อาจพบว่ามคีวาม
เสี่ยงในเรื่องนัน้ ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขัน้ตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมี
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มาตรการป้องกนั หรอืแก้ไขความเสีย่งการทุจรตินัน้อยู่แล้วน าขอ้มูลรายละเอยีดดงักล่าวลงในประเภท
ของความเสีย่งซึง่เป็น Known Factor หรอื Unknown Factor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทคนิคในการระบุความเสีย่งหรอืคน้หาความเสีย่งการทุจรติดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ดงันี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Known Factor 

Unknown Factor 

ความเสี่ยงทัง้ ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายไดว้่ามโีอกาสสงูทีจ่ะเกดิซ ้า หรอืมปีระวตั ิมตี านานอยู่
แลว้ 

ปัจจยัความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิด
ล่วงหน้า  ตตีนไปก่อนไขเ้สมอ) 

 

Work shop 

การออกแบบ
สอบถาม 

การสมัภาษณ์ 

เปรยีบเทยีบวธิี
ปฏบิตักิบั
องคก์รอื่น 

ถกเถยีง หยบิ
ยกประเดน็ทีม่ี
โอกาสเกดิ 

การระดมสมอง 

เทคนคิในการคน้หา
ความเสีย่งการทุจรติ 

Risk dentification 

Risk dentification 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ................  
ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน 
 1. ความเสีย่งการทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต  
 2. ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสีย่งการทุจรติในความโปร่งใสของการใชจ้่ายงบประมาณและการบรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั 
 ช่ือกระบวนงาน/ งาน ............................................................................................................................. 
 ช่ือหน่วยงาน/ กระทรวง.........................................................................................................................  
ผู้รบัผิดชอบ................................................................................. โทรศพัท์ ........................................... 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี 
 

โอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต 
 

ประเภทความเส่ียงทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

 (ใหอ้ธบิายรูปแบบ พฤตกิารณ์การทุจรติ ของ
กระบวนงาน หรอืงานทีเ่ลอืกมา ท าการ 
ประเมนิความเสีย่งว่ามโีอกาส หรอืความเสีย่ง 
การทุจรติ) 

  

    
    
    
    

 
ตารางที ่1 อธบิายรายละเอยีดความเสีย่งการทจุรติ เช่น รูปแบบ พฤตกิารณ์การทจุรติทีม่คีวามเสีย่ง 
การทุจรติเท่านัน้ และควรอธบิายพฤตกิารณ์ความเสีย่งใหล้ะเอยีด ชดัเจน มากทีสุ่ด 
 - ความเสีย่งทีเ่คยเกดิหรอืคาดว่าจะเกดิซ ้าสงูมปีระวตัอิยู่แลว้ ใหใ้ส่เครือ่งหมาย ในช่อง Known 
Factor 
 - หากไม่เคยเกดิหรอืไม่มปีระวตัมิาก่อน แต่มคีวามเสีย่งจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามโีอกาส
เกดิ ใหใ้ส่เครือ่งหมาย ในช่อง Unknown Factor 
 - หน่วยงานสามารถปรบัแบบไดโ้ดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรอื Unknown 
Factorกไ็ด ้
 

ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
 

ขัน้ตอนที ่2 ใหน้ าขอ้มูลจากตารางที ่1 มาวเิคราะหเ์พื่อแสดงสถานะความเสีย่งการทุจรติของแต่ละ
โอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ ออกตามรายสไีฟจราจร เขยีว เหลอืง สม้ แดง โดยระบุสถานะของความ
เสีย่งในช่องสไีฟจราจร 
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ความหมายของสถานะความเสีย่งตามสไีฟจราจร มรีายละเอยีดดงันี้ 
 สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ำ 

  สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
  สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามีหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ  
  สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดีหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ท่ี 
 

โอกาส/ ความเสียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
 

      
      
      
ตารางที ่2 น าโอกาส/ ความเสีย่งการทุจรติ จากตารางที ่1 นามาแยกสถานะความเสีย่งการทจุรติ ตาม
ไฟสจีราจร  
 - สเีขยีว หมายถงึ ความเสีย่งระดบัต ่า 
 - สเีหลอืง หมายถงึ ความเสีย่งระดบัปานกลาง  
 - สสีม้ หมายถงึ ความเสีย่งระดบัสงู  
 - สแีดง หมายถงึ ความเสีย่งระดบัสงูมาก 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 เมทริกส์ระดบัความเส่ียง (Risk level matrix)  
 

ขัน้ตอนที ่3 น าโอกาส/ความเสีย่งการทุจรติ ทีม่สีถานะความเสีย่งระดบัสงูจนถงึความเสีย่งระดบัสงูมาก 
ทีเ่ป็น สสีม้ และสแีดง จากตารางที ่2 มาท าการหาค่าความเสีย่งรวม ซึง่ไดจ้ากระดบั ความจ าป็นของ
การเฝ้าระวงั ทีม่คี่า 1 - 3 คูณดว้ย ระดบัความรุนแรงของผลกระทบทีม่คี่า 1 - 3 เช่นกนั คา่ 1 - 3 โดยมี
เกณฑใ์นการใหค้่าดงันี้  
 3.1 ระดบัความจ าเป็นของการเฝ้าระวงั มแีนวทางในการพจิารณาดงันี้  
 - ถา้เป็นกจิกรรมหรอืขัน้ตอนหลกัทีส่ าคญัของกระบวนงานนัน้ ๆ แสดงว่ากจิกรรมหรอืขัน้ตอน
นัน้ เป็น MUST หมายถงึมคีวามจ าเป็นสงูของการเฝ้าระวงัความเสีย่งการทุจรติทีต่อ้งท าการป้องกนัไม่
ด าเนินการไม่ได ้ค่าของ MUST คอืคา่ทีอ่ยู่ในระดบั 3 หรอื 2   
 - ถา้เป็นกจิกรรมหรอืขัน้ตอนนัน้เป็นกจิกรรมหรอืขัน้ตอนรองของกระบวนงานนัน้ ๆ แสดงว่า
กจิกรรมหรอืขัน้ตอนนัน้เป็น SHOULD หมายถงึมคีวามจ าเป็นต ่าในการเฝ้าระวงัความเสีย่งการทุจรติ 
ค่าของ SHOULD คอืค่าทีอ่ยู่ในระดบั 1 เทา่นัน้  
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(ตวัอย่างตามตารางที ่3.1)  
(เกณฑพ์จิารณาระดบัความจาเป็นของการเฝ้าระวงัความเสีย่งการทจุรติว่าเป็น MUST หรอื SHOULD)  
 3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ มแีนวทางในการพจิารณาดงันี้  
กจิกรรมหรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานนัน้เกีย่วขอ้งกบั ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี Stakeholders รวมถงึหน่วยงาน
ก ากบัดูแล พนัธมติร ภาคเีครอืขา่ย คา่อยูท่ี ่2 หรอื 3  
 - กจิกรรมหรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานนัน้เกีย่วขอ้งกบั ผลกระทบทางการเงนิ รายไดล้ด รายจ่าย
เพิม่ Financial ค่าอยู่ที ่2 หรอื 3  
 - กจิกรรมหรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานนัน้ผลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที ่2 หรอื 3  
 - กจิกรรมหรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานนัน้ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรอืผลกระทบดา้นการเรยีนรูอ้งคค์วามรู ้Learning & Growth ค่าอยู่ที ่1 หรอื 2 
(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)  
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝา้ระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 
ท่ี โอกาส/ ความเสียงการทุจริต ระดบัความจา

เป็นของการเฝ้า
ระวงั 
3 2 1 

ระดบัความ
รนุแรงของ
ผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเส่ียง
รวมจาเป็น x 

รนุแรง 

     
     
     

 
ตารางที ่3 น าขอ้มูลทีม่สีถานะความเสีย่งใน ช่องสสีม้ และสแีดง จากตารางที ่2 มาหาค่าความเสีย่งรวม 
(ระดบัความจาเป็นของการเฝ้าระวงั คูณ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ)  
 
แนวทางในการพิจารณา  
ระดบัความจ าเป็นของการเฝ้าระวงั และระดบัความรนุแรงของผลกระทบ  
ตารางท่ี 3.1 ระดบัความจาเป็นของการเฝ้าระวงั 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
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ตารางท่ี 3.2 ระดบัความรนุแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี Stakeholders รวมถงึ หน่วยงานก ากบัดูแล 
พนัธมติร ภาคเีครอืขา่ย 

 x x 

ผลกระทบทางการเงนิ รายไดล้ด รายจ่ายเพิม่ Financial  x x 
ผลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มเป้าหมาย Customer/User  x x 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process x x x 
กระทบดา้นการเรยีนรูอ้งคค์วามรู ้Learning & Growth x x x 

 
ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินการควบคมุความเส่ียง (Risk - Control Matrix Assessment) 
 

ขัน้ตอนที ่4 ใหน้ าค่าความเสีย่งรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที ่3 มาท าการประเมนิการควบคุม
การทุจรติ ว่ามรีะดบัการควบคุมความเสีย่งการทุจรติอยู่ในระดบัใด เมื่อเทยีบกบัคุณภาพการจดัการ
(คุณภาพการจดัการสอดส่อง เฝ้าระวงัในงานปกต)ิ โดยเกณฑค์ุณภาพการจดัการจะแบ่งเป็น 3 ระดบั 
ดงันี้  
 ดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคมุความเส่ียง 

โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพ การจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยงระดับ

ต่ำ 
ค่าความเสี่ยงระดับ

ปานกลาง 
ค่าความเสี่ยงระดับ 

สูง 
 ดี ต่ำ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 
 พอใช้ ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

 

ตารางที ่4 ใหน้ าค่าความเสีย่งรวม (จ าเป็น X รนุแรง) จากตารางที ่3 มาท าการประเมนิการควบคุม 
ความเสีย่งการทุจรติ โดยการวเิคราะหจ์ากคุณภาพการจดัการขององคก์รกบัความเสีย่ง เรือ่งทีท่ าการ
ประเมนิ (ด/ีพอใช/้อ่อน) เพื่อประเมนิว่า ความเสีย่งการทุจรติ มคี่าความเสีย่ง อยู่ระดบัใด จะได้น าไป
บรหิารจดัการความเสีย่ง ตามความรุนแรงของความเสีย่ง  
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ขัน้ตอนท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง  
 

ขัน้ตอนที ่5 ใหเ้ลอืกเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูสุดจากการประเมนิการควบคุมความเสีย่ง Risk - 
Control Matrix Assessment ในตารางที ่4 ทีอ่ยู่ในช่องค่าความเสีย่ง อยู่ในระดบั สงู คอ่นขา้งสงู ปาน
กลาง มาท าแผนบรหิารความเสีย่งการทุจรติตามล าดบัความรุนแรง (กรณีทีห่น่วยงานท าการประเมนิ
การควบคมุ ความเสีย่ง ในตารางที ่4 ไมพ่บว่าความเสีย่งอยู่ในระดบั สงู คอ่นขา้งสงู ปานกลาง เลย แต่
พบว่าความเสีย่งการทุจรติอยู่ในระดบั ต ่า หรอืค่อนขา้งต ่า ใหท้ าการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งในเชงิ
เฝ้าระวงัความเสีย่ง การทุจรติ หรอืใหห้น่วยงานพจิารณาท าการเลอืกภารกจิงาน หรอืกีร่ะบวนงาน หรอื
การด าเนินงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิหรอืมโีอกาสเกดิความเสีย่งการทุจรติ น ามาประเมนิความเสีย่งการทุจรติ 
เพิม่เตมิ)  
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง  
ช่ือแผนบริหารความเส่ียง....................................................................................................... 

ท่ี 

 

รปูแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต 

 

มาตรการป้องกนัการทุจริต 

   
 

   
 

   
 

ตารางที ่5 พจิารณาเหตกุารณ์ความเสีย่ง ทีม่คีา่ความเสีย่งการทุจรติ จากตารางที ่4 ตามล าดบั ความ
รุนแรงความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบั สงู ค่อนขา้งสงู ปานกลาง มาจดัท าแผนบรหิาร ความเสีย่งเพื่อป้องกนั
การทุจรติต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 6 การจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง  
ขัน้ตอนที ่6 เพือ่ตดิตามเฝ้าระวงั เป็นการประเมนิการบรหิารความเสีย่งการทุจรติในกจิกรรมตามแผน
บรหิารความเสีย่งของขัน้ตอนที ่5 ซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นการสรา้งตะแกรงดกั เพื่อเป็นการยนืยนัผลการ
ป้องกนั หรอืแกไ้ขปัญหามปีระสทิธภิาพมากนอ้ยเพยีงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวงัความ
เสีย่ง การทุจรติต่อไป ออกเป็น 3 ส ีไดแ้ก่ สเีขยีว สเีหลอืง สแีดง  
ตารางท่ี 6 ตารางจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง 

ท่ี 

 

มาตรการป้องกนัการ
ทุจริต 

 

โอกาส/ความเส่ียงการ
ทุจริต 

 

สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
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ตารางที ่6 ใหร้ายงานสถานะของการเฝ้าระวงัการทุจรติตามแผนบรหิารความเสีย่งในตารางที ่5 ว่าอยู่ใน
สถานะความเสีย่งระดบัใด เพื่อพจิารณาท ากจิกรรมเพิม่เตมิ กรณีอยู่ในขา่ย ทีย่งัแกไ้ขไมไ่ด ้ 
    ✓สถานะสเีขยีว : ไม่เกดิกรณีทีอ่ยู่ในขา่ยความเสีย่ง ยงัไม่ตอ้งท ากจิกรรมเพิม่  
    ✓สถานะสเีหลอืง : เกดิกรณีทีอ่ยู่ในขา่ยความเสีย่ง แต่แกไ้ขไดท้นัทว้งทตีามมาตรการ/ 
นโยบาย / โครงการ/ กจิกรรมทีเ่ตรยีมไว ้แผนใชไ้ดผ้ล ความเสีย่งการทุจรติลดลงระดบัความรนุแรง < 3  
   ✓ สถานะสแีดง : เกดิกรณีทีอ่ยู่ในขา่ยยงัแกไ้ขไมไ่ด ้ควรมมีาตรการ/ นโยบาย / โครงการ/ 
กจิกรรม เพิม่ขึน้แผนใชไ้ม่ไดผ้ล ความเสีย่งการทุจรติไม่ลดลงระดบัความรนุแรง > 3  
 

 
แดง 

 

 

 
เกินกว่าการยอมรบั 

 
 

เหลือง 
 

 
เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรบัได ้

 
 

เขียว 
 

ยงัไม่เกิดเฝ้าระวงัต่อเน่ือง 
 
ขัน้ตอนท่ี 7 จดัท าระบบการบริหารความเส่ียง  
 

ขัน้ตอนที ่7 น าผลจากทะเบยีนเฝ้าระวงัความเสีย่งการทุจรติ จากตารางที ่6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ 
ซึง่ในขัน้ตอนที ่7 สถานะความเสีย่งการทุจรติทีอ่ยู่ในขา่ยทีย่งัแกไ้ขไม่ได ้จะตอ้งมกีจิกรรมหรอื
มาตรการอะไรเพิม่เตมิตอ่ไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบรหิารความเสีย่งออกเป็น ดงันี้  
 7.1 เกนิกว่าการยอมรบั (สถานะสแีดง Red) ควรมกีจิกรรมเพิม่เตมิ  
 7.2 เกดิขึน้แลว้แต่ยอมรบัได ้ควรมกีจิกรรมเพิม่เตมิ (สถานะสเีหลอืง Yellow)  
 7.3 ยงัไม่เกดิเฝ้าระวงัต่อเนื่อง (สถานะสเีขยีว Green) 

ตารางท่ี 7 ตารางจดัทาระบบความเส่ียง  
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรบั ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)  
 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
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7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรบัได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)  
 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
 
 

 

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยงัไม่เกิด ให้เฝ้าระวงัต่อเน่ือง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)  
 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
 
 

 

 
ขัน้ตอนท่ี 8 การจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง  
 

ขัน้ตอนที ่8 มสีถานะความเสีย่งการทุจรติอยู่ในระดบัใด (ส)ี สถานะความเสีย่ง สเีขยีว หมายถงึ ความ
เสีย่งระดบัต ่า สเีหลอืง หมายถงึ ความเสีย่งระดบัปานกลาง สแีดง หมายถงึ ความเสีย่งระดบัสงูมาก 
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการกากบั ตดิตาม ประเมนิผล  
ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 

ท่ี สรปุสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

    
 

    
 

 
ขัน้ตอนท่ี 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  
 

ขัน้ตอนที ่9 เป็นการจดัท าแบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ หรอื
สถานะแผนบรหิารความเสีย่งการทจุรติ ตารางที ่8 ต่อผูบ้รหิารของหน่วยงาน ซึง่หว้งระยะเวลาของ การ
รายงานผล ขึน้อยู่กบัหน่วยงาน เช่น รายงานทกุเดอืน ทุกไตรมาส ซึง่แบบในการรายงาน ตามตารางที ่
9 และตารางที ่10 สามารถปรบัไดต้ามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ณ วนัที................................................ 
หน่วยงานท่ีประเมิน ................................................................................................................. 

 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง  
โอกาส/ความเส่ียง  
สถานะของการดาเนิน
การจดัการความเส่ียง 

 ยงัไม่ไดด้ าเนินการ  
 เฝ้าระวงั และตดิตามต่อเน่ือง  
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 เริม่ดาเนินการไปบา้ง แต่ยงัไม่ครบถ้วน  
 ตอ้งการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสีย่งใหม่ให้เหมาะสม  
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  

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

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

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

 

ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรบัปรงุแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทน
แผนเดิม) 

หน่วยงานท่ีเสนอขอ............................................................................................................ ........... 
วนัท่ีเสนอขอ........................................................................................................... ........................ 
ช่ือแผนบริหารความเส่ียงเดิม  
ช่ือแผนบริหารความเส่ียงใหม่  
ผู้รบัผิดชอบหลกั  
ผู้รบัผิดชอบรองท่ีเก่ียวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1.……………………………………………………………………………… 

2…………….………………………………………………………………… 
3…………..………………………………………………………………… 

ประเดน็ความเส่ียงหลกั เดิม ใหม่ 
   
   
   
   
   

 


