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คำนำ 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและ            
เป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตรูปแบบ ดังนั้น โรงเรียนชุมแพวิทยายน จึงได้จัดทำคู่มือ
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต 
 

            โรงเรียนชุมแพวิทยายน  
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
         ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจในแต่
ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้  
3  ด้าน ดังนี้  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ                
เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการหรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นจึงลงมือกระทำตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง                        
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
1. เลือกงานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
2. เลือกกระบวนงาน จากงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต (ตัวอย่าง) 
4. งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
5. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน 
6. รายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
          ขั้นตอนที่  1 นำข้อมูลที่ ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์                     
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด้ วยขั้ นตอนย่อย ในการระบุ ความเสี่ ยงตามขั้นตอนที่  1  ให้ ทำการระบุ ความเสี่ ย ง                           
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน
ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ              
ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น known 
Factor หรือ Unknown Factor 
 
Know Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 

มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีตำนานอยู่แล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
  
 
 
 



  เทคนิคในการระบุความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
      1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
      2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
      3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 ชื่อกระบวนงาน/ งาน ......................................................................................... ..................... 
 ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ..............................................................................................................  
  ผู้รับผิดชอบ....................................................................................... ........................................... 
 
    
  



 ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (know Factor และ Unknown Factor) 
ที ่

  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
  (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของ

กระบวนการงาน หรืองานที่เลือกมา 
ทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือ 
ความเสี่ยง การทุจริต) 

  

    
    
    

 
ตารางที่ 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง  
การทุจริตเท่านั้นและควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  
            -ความเสี่ยงทีเ่คยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่อง Known 
Factor 
           -หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดให้
ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknow Factor 
           -หนว่ยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor 
ก็ได้  
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
          ขั้นตอนที่ 2 ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน
ช่องสีไฟ จราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
           สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
           สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 
                                ในระหว่างปฏิบัติงานตามตามปกติควบคุมได้    
           สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ   
           สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้ไม่
สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือย่างสม่ำเสมอ 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      
      
      
      



ตารางท่ี 2 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตางที่ 1 นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
              ตามไฟสีจราจร -สีเขียว หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ำ 
                                 -สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
                                 -สีส้ม     หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง 
                                 -สีแดง    หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
                        
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
       ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง 
ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้มและสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1-3 คุณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน ค่า 1-3 โดยมีเกณฑ์
ในการให้ค่า ดังนี้ 
       3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
      -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น
เป็น Must หมายถึง ความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
            -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  (ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1) (เกณฑ์การพิจารณาระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 
        3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
              กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
              -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
                -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
                -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 และ 2  (ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 
ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ  (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง Risk level 
Matrix) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3     2       1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3       2      1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จำเป็น x รุนแรง 

     
     
 



  ตารางที่ 3 นำข้อมูลที่มีสถานะเสี่ยงใน ช่องสีส้มและสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
             (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 
ตารางท่ี 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
Must 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

    ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
    
    

 
ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder 
รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร 
ภาคีเครือข่าย 

              ×               × 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด  
รายจ่ายเพิ่ม Financial 

              ×               × 

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 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทำการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
       อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 



ตารางที่ ๔  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  ค่าความ
เสี่ยงระดับ

ต่ำ 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

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

 
     ตารางที่ 4  ให้นำค่าค่าเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)  จากตางรางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำการประเมิน 
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสูดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-
Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง 
มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุม 
ความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย   แต่พบว่าความเสี่ยง
การทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม) 
 

 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

                    ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง .................................................................................. 
ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 



  ตารางท่ี 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลำดับ 
                ความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความ 
                     เสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกแยะสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางท่ี 6  ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  ที่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
      
      
      
ตารางท่ี 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ใน  
              สถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
      สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในขอบข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
              สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายเครื่องเสียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง <  3    
   สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3       
สีแดง                เกินกว่าการยอมรับ        
                                          
สีเหลือง                 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 
 
สีเขียว              ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อ 
 
ขัน้ตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
          ขั้นตอนที่ 7 นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ  
3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการ
อะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกแยะสถานะเพ่ือทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
          7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
          7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
          7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเรื่อง (สถานะสีเขียว green) 
 
 
 



  ตารางท่ี 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง  
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 

 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 

 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ตามข้ันตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง  
ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 
  ที่ 

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

  
 
 
 
 

  

 
 
 



ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
      ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ 
การรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ 9 
และตารางที่ 10 สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 
ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน ........................................................................................................................................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

     ยังไม่ได้ดำเนินการ 
     เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
     เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสีย่งใหม่ให้เหมาะสม 
     เหตุผลอื่นๆ    

ผลการดำเนินงาน ................................................................................................. 
.................................................................................................. 
................................................................................................ 

 
ตารางท่ี 10 ตารางการนำเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 
หน่วยงานที่เสนอขอ ................................................................................................................................................................ 
วันที่เสนอขอ ................................................................................................................................................................. 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม ่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ............................................................................................................................ 

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 

   

   

   

   

 


