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 เหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอ 
ที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ 
การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในหน่วยงาน จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า 
การดำเนินการของหน่วยงานจะไม่มีความเสี่ยง หรือกรณีที่พบกับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าหน่วยงานอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มี 
การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 นี้  จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ ในการบริหารจัดการความเสี่ ยงสามารถบรรลุผล 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ ๒๕๖1 หมวด๔ การบัญชี การรายงาน 
และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  และส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง  
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสม
กับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการ
กำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
 1. หน่ วยงานของรัฐต้ องจัด ให้ มี การบริหารจัดการความ เสี่ ย ง เพ่ื อให้ ความ เชื่ อมั่ น 
อย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่ าหน่วยงานได้ตำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
อย่างเหมาะสม 
 2. ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 
 ๓. หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง  ๆ ต่อบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง 
 4. การบริหารจัดการความเสี่ยต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
 5. การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมิน 
ความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง  

ความเป็นมา 
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 ๖. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง  และต้องมีการ   
สื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 7. หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
 8. หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 9. หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารคว ามเสี่ ยงที่ เหมาะสม 
มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด 
 และนิยามคำว่า  
 การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและซีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
 ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
ดังนี้  
 1. ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 2. ให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด สามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงอ่ืนมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 3. ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากร 
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ 
 4. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้ 
  (4.1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  (4.๒) ติตตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  (4.3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  (4.4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 5. ให้หน่วยงานของรัฐ  จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ของหน่วยงานของรัฐ 
 6. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่กำหนดไว้ 
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 7. ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบ ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง  
หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที 
 8. ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ  จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 9. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ 
และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10. กรณีหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 11. หน่วยงานของรัฐ ที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการ
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบัญชีกลาง 
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบัญชีกลางในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
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2.1 วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 การบริหารจัดการความเสี ่ยงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในหน่วยงานจะช่วยให้
เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จะไม่มีความเสี่ยง หรือหากพบกับการความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าหน่วยงาน
อื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ  
ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  
  วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทาง 
ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ  
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิ ดชอบปกติ 
ที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน
ให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบ
ภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง 
เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

 

 

ประเมินความเสี่ยง 

2 

Pre-decision    VS    Post-decision 
VS 
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2.3 กรอบการประเมินความเสี่ยง 
 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ ึ ่งมาตรฐาน COSO เป ็นมาตรฐาน ท ี ่ ได ้รับ 
การยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน
เพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control 
over Financial Report–Guidance for Small Public Companies ครั ้งที ่ 2 เมื ่อปี 2009 เป็นแนวทางด้าน 
การกำก ับต ิดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control คร ั ้ งท ี ่  3 ในป ี 2013 เป ็นแนวทาง 
เพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control–Integrated Framework : Framework and Appendices  
การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติม 
ในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ 
ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการ  
ในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ  
 
สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
 หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
 หลักการที่ 3  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
 หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
 หลักการที่5  องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 
องค์ประกอบท่ี2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
 หลักการที่ 7  ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
 หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
 หลักการที ่9  ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 
องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
 หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
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องค์ประกอบท่ี 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
 หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
 หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ 
     การควบคุมภายใน 
 
องค์ประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา 
     และเหมาะสม 
 
 ทั ้งนี ้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present  
& Function (มีอยู่จริง และ นำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้  
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
 
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงมี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 

กรอบหรือภาระงาน นิยาม 
Corrective แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไร 

จะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก 
Detective เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ 

ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการ 
ลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 

Preventive ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด 
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง 
ที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยง จะต้องหลีกเลี่ยง
ด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดความเสี่ยงเข้ามาได้อีก 

Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน 
ป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง
ที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 
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2.4 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 • การระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3 • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๔ • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๕ • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

๘ • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง  
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงมี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยง  

 ก่อนทำการประเมินความเสี ่ยง ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ในแต่ละ
ประเภทที่จะทำการประเมิน เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ 
โดยเฉพาะการดำเนินงานที่มีความเสี ่ยงสูง และจัดเตรียมข้อมูลขั ้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง 
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยง ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์  
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยง ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบ  
ไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด 
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงาน
เรื ่องที ่จะทำการประเมินด้วย เนื ่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง  
หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้  
โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียด
ดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor  
 
 
 
 
 

๑. เลือกงานด้านที่จะทำการประเมินประเมินความเสี่ยง 

 

๒. เลือกกระบวนงานจากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยง 

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน

ที่จะทำการประเมินความเสี่ยง 
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Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน 
คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว 
 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 

 
 เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 
  1  ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  ๒  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

  3  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ 
  และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

 
ชื่อกระบวนงาน/งาน ................................................................................................................. ............. 
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง........................................................................................................... ............. 
ผู้รับผิดชอบ.................................................................................โทรศัพท์.............................................. 
 
 

การระดม
สมอง

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริต

WORK

SHOP

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 

dentification

ถกเถียง

หยิบยก ประเด็น    

ที่มีโอกาสเกิด

เปรียบเทียบ

วิธีปฏิบัติ

กับองค์กรอื่น

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ์
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ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่
 

โอกาส/ ความเสี่ยง  
ประเภทความเสี่ยง  

Know Factor Unknown Factor 
 (อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ของ

กระบวนงานหรืองานที่เลือกมาทำการ
ประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงในระดับสูง) 

  

  
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 ตารางที่ ๑ 
 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยง เช่น รูปแบบ พฤติการณ์ที่มีความเสี่ยง และควรอธิบายพฤติการณ์
ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง 
Known Factor  
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง Unknown Factor 
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท  Known Factor หรือ Unknown 
Factor ก็ได้  

 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความส่ียง 

 ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแต่ละโอกาส/
ของความเสี่ยง ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง  
     ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
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 สถานะสีส้ม  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
     ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม
     ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
     คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่าง
     ใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 
ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

 
 
 

   
 

 
 
 

   
 

 
 
 

   
 

 
  ตารางท่ี ๒ 
  นำโอกาส/ความเสี่ยงจากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงตามไฟสีจราจร 
  สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ  
  สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
  สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
   ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยง ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก 
ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการ 
เฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน ค่า ๑-๓ โดยมีเกณฑ์ 
ในการให้ค่า ดังนี้  
   3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
     - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั ้นตอนหลักที ่สำคัญของกระบวนงานนั ้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม 
หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ต้องทำการป้องกัน  
ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
     - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยง ค่าของ SHOULD 
คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น  
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  (ตัวอย่างตามตารางที ่ ๓.๑  เกณฑ์พิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ความเสี่ยงว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 
 
 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
   กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี ่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ 
ลดรายจ่าย เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
   - กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อผู ้ใช้บริการ กลุ ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
   - กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 
   (ตัวอย่างตามตารางท่ี ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 
 
ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 (Risk level matrix) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยง 
ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3        2       1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยง
รวม 

จำเป็น X รุนแรง 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 ตารางท่ี ๓ 

 นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม
(ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตารางท่ี ๓.๑  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

  
 

ค่าควรเป็น ๓  หรือ  ๒ ค่าควรเป็น ๑ 

  
 

  

  
 

  

 
 

ตารางท่ี ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส/ความเสี่ยง ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง  
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย  

  
X 

 
X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial 
 

 X X 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
 

 X X 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
 

X X  

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth  
 

X X  

 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment 

   ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน 
การควบคุมความเสี่ยงว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

แนวทางในการพิจารณา  
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
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   ดี  จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
     องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
   พอใช ้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
     องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
   อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ 
     ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
 
ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 

 
 
ดี 
 

ต่ำ  ค่อนข้างต่ำ ปานกลาง 

 
 

พอใช้ 
 

ค่อนข้างต่ำ  ปานกลาง ค่อนข้างสูง 

 
 

อ่อน  
 

ปานกลาง  ค่อนข้างสูง  สูง  

 
  ตารางท่ี ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) 
เพื่อประเมินว่าความเสี่ยง มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรง 
ของความเสี่ยง 
 
 ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

   ขั ้นตอนที ่ ๕ ให้เล ือกเหตุการณ์ที ่ม ีความเสี ่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี ่ยง  
Risk–Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง  
มาทำแผนบริหารความเสี ่ยงตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี ่ยง  
ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ 
หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง หรือให้หน่วยงานพิจารณา 
ทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานที ่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี ่ยง 
นำมาประเมินความเสี่ยงเพ่ิมเติม)   
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ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง .................................................................................................. ......................... 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
  ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณ ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงจากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ 
ต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง 

  ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อ เป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อไป ออกเป็น  
๓ ส ีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง  
 
ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่ มาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยง สถานะความเสี่ยง 
เขียว 

 
เหลือง 

 
แดง 
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คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ตารางท่ี ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงในตาราง 
ที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
 

สถานะตามสี นิยาม 
สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 

 
สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/ นโยบาย/ 

โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงลดลง  
ระดับความรุนแรง < 3 

สถานะสีแดง เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ / 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยง จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ  
ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม
ต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
 ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
 ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 
 
 
 
 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 
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คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
  ๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยง 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง เพิ่มเติม 

 

 
 
 
 

 
   ๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 
ความเสี่ยง 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการป้องกันความเสี่ยง เพิ่มเติม 

 

 
 
 
 

 
   ๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยง 
(สถานะสีเขียว)  

ความเห็นเพิ่มเติม 

 
 
 

 
 ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
   ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี ่ยง 
การทุจริตตามขั ้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี ่ยงอยู ่ในระดับใด เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง  
   สีเขียว  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ำ  
   สีเหลือง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
   สีแดง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยง (เขียว เหลือง แดง)  

เขียว 
 

เหลือง 
 

แดง 
 

 
 
 
 
 

   

 
 ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

   ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และตารางที่ ๑๐ 
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน  
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คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ................................................................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................................................................................. .......... 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 
 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
 
.................................................................................................................. .... 
............................................................. ......................................................... 
 

ผลการดำเนินงาน  
.................................................................................................................. .... 
................................................................................................................... ... 
......................................................................................................................  
......................................................................................................................  
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................  
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................  
........................................................................ ............................................... 
......................................................................................................................  
......................................................................................... ............................. 
......................................................................................................................  
........................................................................................................... ............ 
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ตารางท่ี ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

 
หน่วยงานที่เสนอขอ ....................................................................................................................... ................. 

วันที่เสนอขอ ……………………………………………………………...........................................……............................... 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
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สำนักงาน ป.ป.ท.. คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRA : FRAUD RISK-ASSESSMENTS. 
 กรุงเทพมหานคร. สำนักงาน ป.ป.ท., 2561. 
 
กรมบัญชีกลาง. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ . กรุงเทพมหานคร. 
 กระทรวงการคลัง., 2562 
 

บรรณานุกรม 
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คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 

 

ผู้จัดทำ 

 

 

 ที่ปรกึษา 

 นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

   (ด้านเวชกรรมปอ้งกนั) 

   รองหัวหน้าศนูย์ปฏิบัตกิารตอ่ต้านการทจุริต  

   กระทรวงสาธารณสุข 

 

 ผู้จดัท า 

 ศนูย์ปฏบิัตกิารตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 

 นางสาวสุชาฎา วรนิทรเ์วช 

 นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

www.stopcorruption.moph.go.th

anti.corrup2563@gmail.com

0 2590 1330



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 22 มกราคม 2562 
หัวข้อ คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รวมกฎหมายดิจิทัล จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

หัวหนา้ 
วันท่ี 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 วันท่ี 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 




