
 

 

 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

โรงเรียนชุมแพวิทยายน 
 

 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 



ค าน า 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ี
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและ            
เป็นเจตจํานงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตรูปแบบ ดังนั้น โรงเรียนชุมแพวิทยายน จึงได้จัดทําคู่มือ
ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงาน 
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต 
 

            โรงเรียนชุมแพวิทยายน  
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ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
         ก่อนทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ต้องทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจในแต่
ละประเภทท่ีจะทําการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จําแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริตไว้  
3  ด้าน ดังนี้  ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ีและ
ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ                
เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทําการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการหรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จากนั้นจึงลงมือกระทําตามขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเส่ียง                        
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
1. เลือกงานด้านท่ีจะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
2. เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเส่ียง 
การทุจริต (ตัวอย่าง) 
4. งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
5. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอน 
6. รายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
          ขั้นตอนที่  1 นําข้อมูลท่ีได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์                    
การปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด้วยขั้ นตอนย่ อย ในการระบุความ เส่ียงตามขั้นตอน ท่ี  1 ให้ ทํ าการระบุความ เส่ียง                           
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติกรรมความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน
ต้องคํานึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องท่ีจะทําการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเส่ียง หรือโอกาสเส่ียงตํ่า แต่อาจพบว่ามีความเส่ียงในเรื่องนั้นๆ              
ในการดําเนินงานท่ีไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข
ความเส่ียงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นําข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเส่ียงซึ่งเป็น known 
Factor หรือ Unknown Factor 
 
 
 
 



Know Factor ความเส่ียงท้ัง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติมีตํานานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 เทคนิคในการระบุความเส่ียงหรือค้นหาความเส่ียงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ด้าน 
      1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
      2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี 
      3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 ช่ือกระบวนงาน/ งาน .............................................................................................................. 
 ช่ือหน่วยงาน/กระทรวง .............................................................................................................. 
  ผู้รับผิดชอบ.................................................................................................................................. 
 
    
  



 
 ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี 
  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

  (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของ
กระบวนการงาน หรืองานท่ีเลือกมา 
ทําการประเมินความเส่ียงว่ามีโอกาสหรือ 
ความเส่ียง การทุจริต) 

  

    
    
    

 
ตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมีความเส่ียง  
การทุจริตเท่านั้นและควรอธิบายพฤติการณ์ความเส่ียงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด  
            -ความเส่ียงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ําสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง Known 
Factor 
           -หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดให้
ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง Unknow Factor 
           -หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor 
ก็ได้  
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
          ขั้นตอนท่ี 2 ให้นําข้อมูลจากตารางท่ี 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่ละ
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงใน
ช่องสีไฟ จราจร ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
           สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับตํ่า 
           สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 
                                ในระหว่างปฏิบัติงานตามตามปกติควบคุมได้    
           สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนการงานท่ีมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กรมีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ   
           สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้ไม่
สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือย่างสม่ําเสมอ 



ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามสีไฟจราจร) 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
เขียว เหลือง ส้ม แดง 

      
      
      
      

 
ตารางที่ 2 นําโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต จากตางท่ี 1 นํามาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริต 
              ตามไฟสีจราจร -สีเขียว หมายถึง  ความเส่ียงระดับตํ่า 
                                 -สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง 
                                 -สีส้ม     หมายถึง  ความเส่ียงระดับสูง 
                                 -สีแดง    หมายถึง  ความเส่ียงระดับสูงมาก 
                        
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
       ขั้นตอนท่ี 3 นําโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเส่ียง 
ระดับสูงมาก ท่ีเป็น สีส้มและสีแดง จากตารางท่ี 2 มาทําการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากระดับความจําเป็น
ของการเฝ้าระวังท่ีมีค่า 1-3 คุณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1-3 เช่นกัน ค่า 1-3 โดยมีเกณฑ์
ในการใหค่้า ดังนี้ 
       3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
      -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนัน้ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนัน้
เป็น Must หมายถึง ความจําเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องทําการป้องกันไม่ดําเนินการ
ไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
            -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนัน้ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนัน้เป็น SHOULD หมายถึงมีความจําเป็นต่ําในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น  (ตัวอย่างตามตารางท่ี 3.1) (เกณฑ์การพิจารณาระดับความจําเป็น
ของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 
        3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
              กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
              -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนัน้เกี่ยวข้องกับผลกระทบการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
                -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User 



ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
                -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 และ 2  (ตัวอย่างตามตารางท่ี 3.2 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ  (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเส่ียง Risk level 
Matrix) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3     2       1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3       2      1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น x รุนแรง 

     
     
 
  ตารางท่ี 3 นําข้อมูลท่ีมีสถานะเส่ียงใน ช่องสีส้มและสีแดง จากตารางท่ี 2 มาหาค่าความเส่ียงรวม 
             (ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
Must 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

    ค่าควรเป็น 3 หรือ 2 ค่าควรเป็น 1 
    
    

 
ตารางที่ 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) 
  ขั้นตอนท่ี 4 ให้นําค่าความเส่ียงรวม (จําเป็น x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ
การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 



       อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี ๔  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  ค่าความ
เสี่ยงระดับ

ต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

 
 ดี ตํ่า ค่อนข้างตํ่า ปานกลาง 
 พอใช้ ค่อนข้างตํ่า ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
 อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

 
     ตารางท่ี 4  ให้นําค่าค่าเส่ียงรวม (จําเป็น x รุนแรง)  จากตางรางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุม
ความเส่ียงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเส่ียงเรื่องท่ีทําการประเมิน 
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเส่ียงการทุจริต มีค่าความเส่ียงอยู่ระดับใด จะได้นําไปบริหารจัดการ 
ความเส่ียง ตามความรุนแรงของความเส่ียง 
 
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนท่ี 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสูดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง Risk-
Control Matrix Assessment ในตารางท่ี 4 ท่ีอยู่ในช่องค่าความเส่ียง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง 
มาทําแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานทําการประเมินการควบคุม 
ความเส่ียง ในตารางท่ี 4 ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย   แต่พบว่าความเส่ียง
การทุจริตอยู่ในระดับตํ่า หรือค่อนข้างตํ่า ให้ทําการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการ
ทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทําการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดําเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต นํามาประเมินความเส่ียงการทุจริต เพิ่มเติม) 
 
  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 
                    ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง .................................................................................. 

ท่ี รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
  ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ท่ีมีค่าความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 4 ตามลําดับ 
                ความรุนแรงความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทําแผนบริหารความ 
                     เส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนท่ี 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยนัผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกแยะสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ 6  ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
      
      
      
ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี 5 ว่าอยู่ใน  
              สถานะความเส่ียงระดับใด เพื่อพิจารณาทํากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ 
      สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในขอบข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องทํากิจกรรมเพิ่ม 
              สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายเครื่องเสียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง <  3    



   สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 
กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3       
สีแดง                เกินกว่าการยอมรับ        
                                          
สีเหลือง                 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ 
 
สีเขียว              ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อ 

 
ขัน้ตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
          ขั้นตอนท่ี 7 นําผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ  
3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนท่ี 7 สถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรอืมาตรการ
อะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกแยะสถานะเพื่อทําระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้ 
          7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
          7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
          7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเรื่อง (สถานะสีเขียว green) 
 
  ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง  
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 

 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลอืง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 

 
 



 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี 8 เป็นการจัดทํารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียงการทุจริต
ตามข้ันตอนท่ี 7 มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง  
ความเส่ียงระดับตํ่า สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก  
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 
  ท่ี 

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

  
 
 
 
 

  

 
ขั้นตอนท่ี 9 เป็นการจัดแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
      ขั้นตอนท่ี 9 เป็นการจัดแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
หรือสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางท่ี 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ 
การรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี 9 
และตารางท่ี 10 สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .................................... 
หน่วยงานที่ประเมิน .................................................................................................................. ......................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

     ยังไม่ได้ดําเนินการ 
     เฝ้าระวังและติดตามต่อเน่ือง 
     เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
     เหตุผลอื่นๆ    

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

 
ตารางที่ 10 ตารางการนําเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหว่างป ี(ทดแทนแผนเดิม) 
 
หน่วยงานที่เสนอขอ ................................................................................................................................................................  
วันที่เสนอขอ ............................................................................................................................. .................................... 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม ่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองที่เก่ียวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. .................................................................................................. .......................... 

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

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม ่

   

   

   

   

 


