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คํานํา 

เหตุการณความเส่ียงดานการทุจริตเกิดข้ึนแลวมีผลกระทบทางลบ ซึ่งมีปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ ท่ี

คนหาตนตอสาเหตุไดยาก ความเส่ียงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือการแกไขปญหาการ

ทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเปนหนาท่ีความรูรับผิดชอบของสวนราชการของทุกองคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

ดังนั้นโรงเรียนวงัมวงพิทยาคม จึงไดจัดทําคูมือข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อเปนแนวทางในการ

บริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตตอไป 

 

 

 

 

 

        นายมหันต   เวทไธสง 

         ผูอํานวยการโรงเรียนวังมวงพิทยาคม 
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เคยเกิดแลว มีประวัติอยูแลววาทุจริต ทาอยางไรจะใหใหเกิดซ้ําอีก 

ขอบงช้ีบางเรื่อง นาสงสัยมีการทุจริตทาอยางไรจะตรวจพบต้ังแตแรก 

รูท้ังรูวาทาไปเส่ียงตอการทุจริตจะมีมาตรการปองกันอยางไร 

พยากรณเหตการณลวงหนาโอกาสเกิดความเส่ียงการทจริต 

ความหมายของความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) 

ความเส่ียง คือโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณท่ีไม

พึงประสงค  หรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมี

ผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ท้ังในดาน

ยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 

 

 

     ความเสี่ยง 

 

 

ปญหา/วิกฤติตางกับความเส่ียง 

- ปญหา = ไมมี ไมเคย (ระเบียบ กฎหมาย เปนอุปสรรค ไมทันสมัยหรือไมมีกฎหมายรองรับ/ ระบบ  

IT ไมทันสมัย/เจาหนาท่ีขาดความรู ความเขาใจ) อัตราก าลังงบประมาณไมเพียงพอในปจจุบัน 

ปญหาอนาคต = ความเส่ียง 

- วิกฤติ = ส่ิงท่ีคาดไมถึง UNPLAN เกิดแลวตองแกไข ฟนฟ ู

- ความเส่ียง = เหตุการณ - ท่ีมีโอกาสเกิด ตองท าการ Control + = โอกาสในการพัฒนากลยุทธ  

ปญหา/ไมใชความเส่ียง 

- ความรูความเขาใจใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางฯ 

- ขาดคุณธรรมจริยธรรม 

- ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

-ขาดเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

- ระเบียบ กฎหมายมีชองวาง 

- การไดคาตอบแทนไมเหมาะสม 

- ขาดการประชาสัมพันธ  

ประเภทความเส่ียงการทุจริตแบงเปน 3 ดาน (Function Based) 

1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

 

 

ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

มี 9 ข้ันตอน ดังนี้    

1. การระบุความเส่ียง 

2. การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

3. เมทริกสระดับความเส่ียง 

4. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

5. แผนบริหารความเส่ียง 

6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 

7. จัดท าระบบการบริหารความเส่ียง 

8. การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

ข้ันเตรียมการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

กอนทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงาน หรือกี่ระบวนงาน จากภารกิจ ในแต 

ละประเภทท่ีจะทําการประเมิน ซึ่งคูมือนี้ไดจ าแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริตไว  3 ดาน  

ดังนี้   ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการ 

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ. 2558) ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและต าแหนงหนาท่ีและความ 

เส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือก 

ไดแลว ใหท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้น ๆ โดยเฉพาะการดําเนินงาน ท่ีอาจกอใหเกิดการ 

ทุจริต และจัดเตรียมขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ  

จากนั้นจึงลงมือทําการตามข้ันตอนประเมินความเส่ียงการทุจริต ตัวอยางในการประเมินความเส่ียง ในการ 

พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

1. เลือกงานดานท่ีจะทําการประเมินประเมินความเส่ียงการทุจริต 

2. เลือกกระบวนงาน จากงานท่ีจะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
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3. เตรียมขอมูล ข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงาน ท่ีจะทําการประเมินความ

เส่ียงการทุจริต 

(ตัวอยาง) 

1.งานดานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

2. กระบวนงาน การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน 

3. รายละเอียดของข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑการอนุญาตกอสรางอาคารฯ 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ข้ันตอนท่ี 1 นําขอมูลท่ีไดจากข้ันเตรียมการในสวนรายละเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ  การปฏิบัติงาน 

ของกระบวนงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้น ยอมประกอบไปดวย 

ข้ันตอนยอย ในการระบุความเส่ียงตามข้ันตอนท่ี 1 ใหทําการระบุความเส่ียง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ  

พฤติการณความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริตเทานั้น และในการประเมินตองค านึงถึงความเส่ียงใน 

ภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องท่ีจะทําการประเมินดวยเนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

อาจไมพบความเส่ียงหรือโอกาสเส่ียงตาง แตอาจพบวามีความเส่ียงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานท่ีไมไดอยูใน 

ข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมมีาตรการปองกัน หรือแกไขความเส่ียงการทุจริตนั้นอยูแลว  

นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภทของความเส่ียงซึ่งเปน Known Factor หรือ Unknown Factor 

 

Known Factor 
ความเส่ียงท้ัง ปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวา  

มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตานานอยูแลว 

Unknown Factor 
ปจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ  ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/ 

พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ) 

 

เทคนิคในการระบุความเส่ียงหรือคนหาความเส่ียงการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้   
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ประเมินความเส่ียงการทุจริต ปงบประมาณ   พ.ศ. ................ 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ดาน 

1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและต าแหนงหนาท่ี 

3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ช่ือกระบวนงาน/ งาน ............................................................................................................................. 

ช่ือหนวยงาน/ กระทรวง........................................................................................................ ................. 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงทุจริต 

 (ใหอธิบายรูปแบบ พฤติการณการทุจริตของ

กระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมา ทําการ

ประเมินความเส่ียงวามีโอกาส หรือความเส่ียง 

การทุจริต) 

Know Factor Unknown Factor 

    

    

    

    

 

ตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริตท่ีมีความเส่ียง การทุจริต

เทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเส่ียงใหละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด 

- ความเส่ียงท่ีเคยเกิดหรือคาดวาจะเกิดซ าสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย ในชอง Known Factor 
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- หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเส่ียงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด ให 

ใสเครื่องหมาย ในชอง Unknown Factor 

- หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 2 ใหนําขอมูลจากตารางท่ี 1 มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแตละโอกาส/ 

ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงในชองสีไฟ 

จราจรความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้    

สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับตาง 

สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง ในระหวาง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

สถานะสีสม : ความเส่ียงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเกี่ยวของหลายคน หลายหนวยงานภายใน 

องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุมหรือไมมีอ านาจควบคุมขามีหนวยงานตามหนาท่ีปกติ 

สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม 

รูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถก ากับติดตามไดอยางใกลชิดีหรืออยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ ความเสียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

      

      

      

 

ตารางท่ี 2 นําโอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 1 น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสี 

จราจร 

- สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับตํ่า 
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- สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง 

- สีสม หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง 

- สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 

 

ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

ข้ันตอนท่ี 3 นาโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเส่ียงระดับสูงจนถึงความเส่ียงระดับสูงมาก ท่ีเปน  

สีสม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาท าการหาคาความเส่ียงรวม ซึ่งไดจากระดับ ความจ าเปนของการเฝาระวัง  

ท่ีมีคา 1 - 3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา 1 - 3 เชนกัน คา 1 - 3 โดยมีเกณฑในการให 

คาดังนี้      

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้      

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอน

นั้น เปน MUST หมายถึงมีความจ าเปนสูงของการเฝาระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีตองท าการปองกันไมด าเนิน

การไมได คาของ MUST คือคาท่ีอยูในระดับ 3 หรือ 2 

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวา

กิจกรรมหรือข้ันตอนนัน้เปน SHOULD หมายถึงมีความจ าเปนต าในการเฝาระวังความเส่ียงการทุจริต คาของ  

SHOULD คือคาท่ีอยูในระดับ 1 เทานั้น 

(ตัวอยางตามตารางท่ี 3.1) 

(เกณฑพิจารณาระดับความจ าเปนของการเฝาระวังความเส่ียงการทุจริตวาเปน MUST หรือ SHOULD) 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้      

กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนัน้เกี่ยวของกบั ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึงหนวยงาน

กํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจาย

เพิ่ม Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการกลุมเปาหมาย 

Customer/User คาอยูท่ี 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกี่ระทบดานการเรียนรูองคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2 

(ตัวอยางตามตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level 

matrix) 

ท่ี โอกาส/ ความเสียงการทุจริต ระดับความจําเปน 

ของการเฝาระวัง 

3  2  1 

ระดับความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

3  2  1 

คาความเสี่ยงรวม 

จําเปน x รุนแรง 

     

     

     

     

 

ตารางท่ี 3 นําขอมูลท่ีมีสถานะความเส่ียงใน ชองสีสม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาหาคาความเส่ียงรวม  

(ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 

แนวทางในการพิจารณา 

ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอน

หลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 

SHOULD 

  คาควรเปน 3 หรือ 2 คาควรเปน 1 

    

    

ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง หนวยงานก ากับดูแล  

พันธมิตร ภาคีเครือขาย 
 × × 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม Financial  × × 

ผลกระทบตอผูใชบริการกลุมเปาหมาย Customer/User  × × 

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process × ×  
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กระทบดานการเรียนรูองคความรู Learning & Growth × ×  

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) 

ข้ันตอนท่ี 4 ใหนําคาความเส่ียงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุมการทุจริต วา

มีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ(คุณภาพการจัดการ

สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการจะแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้    

ดี  :  จัดการไดทันท่ีทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมีผลเสีย

ทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม 

พอใช  :  จัดการไดโดยสวนใหญมีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร

แตยอมรับได มีความเขาใจ 

ออน  :  จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/

ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเส่ียง 

การทุจริต 
คุณภาพการจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คาความเส่ียงระดับ 

ตํ่า 

คาความเส่ียงระดับ 

ปานกลาง 

คาความเส่ียงระดับ 

สูง 

 ดี ตํ่า คอนขางตํ่า ปานกลาง 

 พอใช คอนขางตํ่า ปานกลาง คอนขางสูง 

 ออน ปานกลาง คอนขางสูง สูง 

 

ตารางท่ี 4 ใหนําคาความเส่ียงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาทําการประเมินการควบคุม ความ 

เส่ียงการทุจริต โดยการวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเส่ียง เรื่องท่ีท าการประเมิน 

(ดี/พอใช/ออน) เพื่อประเมินวา ความเส่ียงการทุจริต มีคาความเส่ียง อยูระดับใด จะไดน าไปบริหารจัดการ 

ความเส่ียง ตามความรุนแรงของความเส่ียง 

 

ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี 5 ใหเลือกเหตุการณท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง  Risk - Control 

Matrix Assessment ในตารางท่ี 4 ท่ีอยูในชองคาความเส่ียง อยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง มาทา 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีท่ีหนวยงานทําการประเมินการควบคุม ความ 
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เส่ียง ในตารางท่ี 4 ไมพบวาความเส่ียงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง เลย แตพบวาความเส่ียงการ 

ทุจริตอยูในระดับ ต า หรือคอนขางตํ่า ใหท าการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝาระวังความเส่ียง การ 

ทุจริต หรือใหหนวยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกี่ระบวนงาน หรือการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด 

หรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต นํามาประเมินความเส่ียงการทุจริตเพิ่มเติม) 

 

 

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง....................................................................................................... 

ท่ี  รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

   

   

   

   

 

ตารางท่ี 5 พิจารณาเหตุการณความเส่ียง ท่ีมีคาความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 4 ตามลําดับ ความรุนแรง 

ความเส่ียงท่ีอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง มาจัดทําแผนบริหาร ความเส่ียงเพื่อปองกันการทุจริตตอไป 

 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี 6 เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร 

ความเส่ียงของข้ันตอนท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปนการยืนยันผลการปองกัน หรือ 

แกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเส่ียง การทุจริตตอไป  

ออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

 

ตารางท่ี 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
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ตารางท่ี 6 ใหรายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี 5 วาอยูใน 

สถานะความเส่ียงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยูในขาย ท่ียังแกไขไมได  

สถานะสีเขียว :  ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเส่ียง ยังไมตองท ากิจกรรมเพิ่ม 

สถานะสีเหลือง :  เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเส่ียง แตแกไขไดทันทวงท่ีตามมาตรการ/ นโยบาย /  

โครงการ/ กิจกรรมท่ีเตรียมไว แผนใชไดผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 

สถานะสีแดง :  เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/ นโยบาย / โครงการ/ กิจกรรม  

เพิ่มข้ึนแผนใชไมไดผล ความเส่ียงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > 3 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 7 นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งใน 

ข้ันตอนท่ี 7 สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยูในขายท่ียังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไร 

เพิ่มเติมตอไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบริหารความเส่ียงออกเปน ดังนี้    

7.1 เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

7.2 เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 

7.3 ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

 

ตารางท่ี 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง 

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  

 

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเหลอืง) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  

 

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 
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ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  

 

ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 8 มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง ความเส่ียง 

ระดับตํ่า สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก เพื่อเปน 

เครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล  

 

ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

 

 

   

 

ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

ข้ันตอนท่ี 9 เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต หรือสถานะ 

แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางท่ี 8 ตอผูบริหารของหนวยงาน ซึง่หวงระยะเวลาของ การรายงานผล  

ข้ึนอยูกับหนวยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10 

สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของหนวยงาน 

 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี.............................. 

หนวยงานท่ีประเมิน .............................................................................................................................. 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการดําเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

� ยังไมไดดําเนินการ 

� เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง  

� เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน  
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� ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหมใหเหมาะสม  

� เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 

 

หนวยงานท่ีเสนอขอ....................................................................................................................... 

วันท่ีเสนอขอ.................................................................................................................................. 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยงใหม  

ผูรับผิดชอบหลัก  

ผูรับผิดชอบรองท่ีเก่ียวของ  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. ........................................................................................................... 

2. ........................................................................................................... 



13 
 

3. ......................................................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม 
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