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ภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมำ ต่อมำคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี 
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หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนต้องมีกำรประเมินควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติ หน้ำท่ีท่ีอำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือก่อให้เกิดกำรซัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 
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คํานํา 
 

 

 เหตุกำรณ์ควำมเส่ียงค้นกำรทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทำงลบ ซึ่งปัญหำมำจำกสำเหตุต่ำงๆท่ีคันหำตันตอ
ท่ีแท้จริงได้ยกควำมเส่ียงจึงจ ำเป็นต้องคิดลวงหน้ำเสมอ กำรป้องกันกำรกจริตคือ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตท่ียั่งยืน 
ซึ่งเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำส่วนรำชกำร และเป็นเจตจ ำนง ของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตทุก
รูปแบบอันเป็นวำระเร่งด่วนของรัฐบำล กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตมำใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็น
หลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่ำกำรด ำเนินกำรขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริตหรือในกรณีท่ีพบกับกำรทุจริตท่ีไม่คำดคิด
โอกำสท่ีจะประสบกับปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอื่น หรือหำกเกิดควำมเสียทำยขึ้นก็จะเป็นควำมเสียหำยท่ีน้อยกว่ำ
องค์กรท่ีไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตมำใช้เพรำะได้มีกำรตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำซึ่งไม่ใช่กำรเพิ่มภำระงำนแต่อย่ำงใด 
 งำนิติกำร ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนสะอำด จึงได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต
ขึ้นโดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงำนภำครัฐและผู้สนใจในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริตเพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีมำตรกำรระบบ หรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของกำร
ด ำเนินงำนท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตซึ่งเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
 
 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง 



สารบญั 
 

 หน้า 
การประเมินควมเสี่ยงรหจริตประจ าปงบประมาญ ศพ. ๒๕๖๓ 

 

ขององดกำรบริหำรสวนต ำบลโนนสะอำด ๑ – ๕ 
-วัตถุประสงก กำรประเมินกวำมเส่ียงกำรกจริต ๑ 
-กำรบริหำรจัดกรกวำมถ่ียงมีกวมแตกตำงจกกำรตรวจสอบภำยในอย ำงไร ๑ 
-กรอบกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต ๑ - ๒ 
-องคประกอบท่ีท ำใหเกิดกำรทุจริต ๓ 
-ขอบเขตประเมินควำมเส่ียงกำรกจริต ๓ 
-ขั้นตอนกำรประเมินควำมเส่ียงกำรกจริต ๔ 
-ขั้นเตรียมกำรประเมินควำมส่ียงกำรกจริต ๕ 
ประเมินความเถี่ยงการทริต งบประมาณ พศ.๒๕๖๓ (คร้ังที่ ๑) 

 

ขององดการบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ๖ – ๑๖ 
-ขั้นตอนท่ีอกำรระบุควำมเสียงRkidentfication) ๖ – ๗ 
ขั้นตอนท่ี๒กำรวิเครำะหสถำนะควำมเถี่ยง ๘ 
ขั้นตอนท่ี๓มทริกสระดับควำมเสียงRcklevel matrix) ๙ – ๑๐ 
.ขั้นตอนท่ี๘กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสียง(R-k-Control Matrix Asesamend ๑๑ 
ขั้นตอนท่ี๕แผนบริหำรควำมเส่ียง ๑๒ 
ขั้นตอนท่ี๖กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเพมะวัดวำมเส่ียง ๑๓ 
-ขั้นตอนท่ี๙จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสียง ๑๔ 
ขั้นตอนทีรกำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสียง ๑๕ 
-ปั้นตอนท่ีงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคำมคนบริหำรควำมเส่ียง ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

******************************************* 



๑ 
  

การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจําป งบประมาณ.ศพ. ๒๕๖๓ 
 

 

๑. วตัถุประสงค การประเมนิความเส่ียงการทุจริต 
 

มาตรการป องกนัการทุจริตสามารถจะช วยลดความเส่ียงที่อให เกิดการทุจริต าจก ในองค 
กรได ดงันั้นการประเมินความเส่ียงด านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบตัิงานตามมาตรการ 
ควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช วยลดความเส่ียงด านการทุจริตตลอดจนการสร างจิตสาํนึกและค านิยม ในการต 
อต านการทุจริตให แก บุคลากรขององค กรถือเป นการป องกนัการเกิดการทุจริตในองค กร 
ทั้งน้ีการนาํเคร่ืองมือประเมินความเส่ียงมาใช ในองค กรจะช วยให เป นหลกัประกนัในระดบัหน่ึง ว 
าการดาํเนินการขององค กรจะไม มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกบัการทุจริตที่ไม คาดคิดโอกาสทีจ่ะ 
ประสบกบัป ญหาน อยกว าองค กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป นความเสียหายที่น อยกว าองค กร 
ที่ไม มีการนาํเคร่ืองมือประเมินความเส่ียงมาใช เพราะได มีการเตรียมการป องกนัล วงหน าไว โดยให เป นส 
วน หน่ึงของการปฏติิบงัานประจาํซ่ึงไม ใช การเพ่ิมภาระงานแต อย างใด 

 

วตัถุประสงค หลกัของการประเมินความเส่ียงการทุจริต:เพือ่ให หน วยงานภาครัฐ 
มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในบริหารจดัการความเส่ียงของการดาํเนินงานที่อาจก อให เกิด ารทุจริต ซ่ึงเป 
นมาตรการป องกนัการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต อไป 

 

๒. การบริหารจดัการความเส่ียงมคีวามแตกต างจากการตรวจสอบภายในอย างไร 
การบริหารจดัการความเส่ียงเป นการทาํงานในลกัษณะที่ทุกภาระงานต องประเมิน ความเส่ียงก 

อนปฏิบติังานทุกคร้ังและแทรกกิจกรรมการตอบโต ความเส่ียงไว ก อนเร่ิมปฏิบติังานหลกัตาม 
ภาระงานปกติของการเฝ าระวงัความเส่ีย งลหน าจากทุกภาระงานร วมกนัโดยเป นส วนหน่ึงของความ 
รับผดิชอบปกติที่มีการรับรู และยอมรับจากผ ูที่เก่ียวข อง (ผ ูนาํส งงานให ) เป นลกัษณะPre-Decision ส 
วนการตรวจสอบภายในจะเป นในลกัษณะกาํกบัติดตามความเส่ียงPre-decision VS Post-decisionVS 
เป นการสอบทาน เป นลกัษณะPost-Decision 

 

๓. กรอบการประเมนิความเส่ียงการทุจริต 
กรอบตามหลกัของการควบคุมภายในองค  (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 

(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐานCOSO เป นมาตรฐาน ที่ได รับการยอมรับมาตั้งแต 
เร่ิมออกประกาศใช เม่ือป 1992 โดยที่ผ านมา มีการออกแนวทางด านการ ควบคุมภายในเพิม่เติมอีก๓คร้ัง คือ 
คร้ังแรกเม่ือป 2006 เป นแนวทางด านการทาํรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report – 
Guidance for Small Public Companies คร้ังที่2 เม่ือป 2009 เป นแนวทางด านการกาํกบัติดตามGuidance on 
Monitoring of Internal Control คร้ังที่ 3 ในป 2013 เป นแนวทางเพิม่เติมด านการควบคุมภายในInternal Control – 
Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในป 2013 น้ียงัคงยดึกรอบแนวคิดเดิม ของป 
1992 ที่กาํหนดให มีการควบคุมภายในแต เพิม่เติมใว นอ่ืนส ๆ  ใหชดัเจนขึ้น โดยเฉพาะอย างยิง่การ 
เพิม่เติมเร่ืองการสอดส  ในภาพรวมของการกาํกบัดูแลกิจกดงันั้น การควบคุมภายในจึงถือว  มีความสาํคญัอย 
าง ิิ  ิงในการที่จะตอบสนองต อความคาดหวงัของกิจการในการป องกนัเฝ าระวงัและ 
ตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 



๒ 
 

สําหรับมาตรฐานCOSO 2013 ประกอบด วย 5 องค ประกอบ 17 หลกัการ ดงันี้ 
องค ประกอบที่1 : สภาพแวดล อมการควบคุม(Control Environment) 

หลกัการท่ี1– องค กรยึดหลกัความซ่ือตรงและจริยธรรม 
 

หลกัการท่ี2– คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอ บตการกาํกบัดูแล 
หลกัการท่ี3- คณะกรรมการและฝ ายบริหาร มีอาํนาจการสัง่การชดัเจน 
หลกัการท่ี4- องค กร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนกังาน 

 

หลกัการที่5– องค กรผลกัดนัให ทุกตาํแหน งรับผดิชอบต 
อการควบคุมภายใน องค ประกอบที่2: การประเมินความเส่ียง(Risk Assessment) 

หลกัการท่ี6– กาํหนดเป าหมายชดัเจน 
หลกัการท่ี7– ระบุและวิเคราะห ความเส่ียงอย างครอบคลุม 
หลกัการท่ี8– พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริต 
หลกัการท่ี9– ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต อการควบคุมภายใน 

 

องคประกอบที3่: กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) หลกัการท่ี10 – 
ควบคุมความเส่ียงให อย ูในระดบัท่ียอมรับได  หลกัการท่ี11 
– พฒันาระบบเทคโนโลยีท่ีใช ในการควบคุม หลกัการท่ี12 – 
ควบคุมให นโยบายสามารถปฏิบติัได  

 

องคประกอบที่4: สารสนเทศและการส่ือสาร(Information and Communication) หลกัการท่ี13 – 
องค กรมีข อมูลท่ีเก่ียวข องและมีคุณภาพ หลกัการท่ี14 - มีการส่ือสารข 
อมูลภายในองค กร ให การควบคุมภายในดาํเนินต อไปได  หลกัการท่ี15 - 
มีการส่ือสารกบัหน วยงานภายนอก ในประเดน็ท่ีอาจกระทบต  

การควบคุมภายใน 
องค ประกอบที่5: กิจกรรมการกํากับตดิตามและประเมินผล(Monitoring Activities) 

หลกัการท่ี16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลกัการท่ี17 – ประเมินและส่ือสารข อบกพร องของการควบคุมภายในทนัเวลาเหมาะสม 

 

ทั้งน้ีประกอบการควบคุมภายในแต ละองค ประกอบและหลกัการจะต อง องค Present 
& Function (มีอย ู จริง และนาํไปปฏิบติัได ) อีกทั้งทาํงา นอยงสอดคล องและสมัพนัธ กนั จึงจะทาํให 
การ ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

 

กรอบหรือภาระงานในการประเมนิความเส่ียงการทุจริต๔กระบวนการมี ดังนี ้
๑. Corrective : แก ไขป ญหาท่ีเคยรับรู ว าเกิด ส่ิงท่ีมีประแล  วิัติอยทูาํอย างไรจะไม ให  

เกิดข้ึนซ้าํอีก 
๒. Detective : เฝ าระวงัสอดส อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียงทาํอย างไรจะตรวจพบต อง 

สอดส องตั้งแรก ต ตั้งข อบ งช้ีบางเร่ืองที่น าสงสยัทาํการลดระดบัความเส่ียงนั้นหรือให ข อมูลเบาะแส 
นั้นแก ผ ูบริหาร 

 

๓. Preventive : ป องกนัหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีนาํไปการ สมเส่ียงต อการกระทาํผิด ิุิู ในส 
วนท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรู  าเคยเกิดมาก อน คาดหมายได ว ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้าํอีก(Known Factor) ทั้งท่ีรู ว  
าทาํไปมีความเส่ียงต อการทุจริตจะต องหลีกเล่ียงด วยการปรับWorkflow ใหม ไม เป ดช องว างให การทุจริตเข 
ามา ได อีก 

 

๔. Forecasting : การพยากรณ ประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและป องกนัป องปราม ล 
วงหน าในเร่ืองประเดน็ท่ีไม คุ นเคย ในส วนท่ีเป นป จจยัความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการล 
วงหน าใน อนาคต (Unknown Factor) 



๓ 
 

๔. องค ประกอบทีท่าํให เกดิการทุจริต 
 

องค ประกอบหรือป จจยั ที่นาํไปสู การทุจริต ประอบด วย Pressure/Incentive หรือแรง 
กดดนัหรือแรงจูงใจOpportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากช องโหว ของระบบต างๆ คุณภาพการควบคุม 
กาํกบัควบคุมภายในขององค กรมีจุดอ อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนบัสนุนการกระทาํ 
ตามทฤษฎีสามเหล่ียมการทุจริต(Fraud Triangle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕. ขอบเขตประเมนิความเส่ียงการทุจริตแบ งประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเป น ๓ ด าน ดงัน้ี 
๕.1 ความเส่ียงการทุจริตที่เองกบัการพจิารณาอนุมติั ิีิ  ยวข อนุญาต(เฉพาะหน วยงานที่มี ภารกิจให 

บริการประชาชนอนุมตัิ หรืออนุญาต ตามพระราชบญัญตัิการอาํนวยความสะดวกในการพจิารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๕.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร งใสของการใช อาํนาจและตาํแหน งหน าที่ 
๕.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร งใสของการใช จ ายงบประมาณและการบริหาร 

จดัการทรัพยากรภาครัฐ 
 



๔ 
 

๖. ขั้นตอนการประเมนิความเส่ียงการทุจริต๙ขั้นตอนม ีดงันี้ 
 



๕ 
 

ขั้นเตรียมการ:ประเมนิความเส่ียงการทุจริต 
 

ก อนทาํการประเมินความเส่ียงการทุจริต องทาํการคดัเลือกงานหรือกระบวนงานต 
จากภารกิจในแต ละประเภทที่จะทาํการประเมินมือน้ีได จาํแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการ ซ่ึงคู 
ทุจริตไว ๓ ด าน ดงัน้ีความเส่ียงการทุจริตที่เองกบัการพจิารณาอนุมติั ิีิ  ยวข อนุญาต(เฉพาะหน วยงานที่มี 

 

ภารกิจให บริการประชาชนอนุมติั หรืออนุญาต ตามพระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพจิารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร งใสของการใช อาํนาจและ ตาํแหน งหน 
าที่และความเส่ียงการทุจริตในความโปร งใสของการใช จ ายงบประมาณและการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรภาครัฐเม่ือคดัเลือกได แล ว ให ทาํการคดั เลือกกระบวนงานของประเภทด านนั้นๆ โดยเฉพาะ 
การดาํเนินงานที่อให เกิดการทุจริต าจก และจดัเตรียมข อมูล ขั้นตอนการปฏิบติังาน หรือแนวทาง หลกัเกณฑ 
ในการปฏิบติังานที่เก่ียวข อง จากนั้นจึงลงมือทาํการตามขั้นตอนประเมินความเส่ียงการทุจริต ตวัอย 
างในการประเมินความเส่ียง ในการพิจารณาอนุมตัิ อนุญาตการออกใบอนุญาตก อสร างอาคาร 

 



๖ 
 
 

ประเมนิความเส่ียงการทุจริต งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คร้ังที่๑) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 

 

 

ขั้นตอนที่๑การระบุความเส่ียง(Risk Identification) 
 

ขั้นตอนที่๑นาํข อมูลทีไ่ด จากขั้นเตรียมการใ วนสรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือ เกณฑ 
การปฏิบตัิงานของกระบวนงานที่จะทาํการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซ่ึงในขั้นตอนการปฏิ นั้นย อมประกอบไปด 
วยขั้นตอนย ในการระบุความเส่ียงตามขั้น ตอนที่๑ให ทาํการระบุความเส่ียง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ 
ความเส่ียงเฉพาะที่มีความเส่ียงการทุจริตเท นั้น และในการ ประเมินต 
องคาํนึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการดาํเนินงานเร่ืองที่จะทาํการประเมินด วย เน่ืองจากใน 
กระบวนงานการปฏิบติังานตามขั้นตอนอาจไม พบความเส่ียงหรือโอกาสเส่ียงต าํแต อาจพบว ามีความเส่ียง 
ในเร่ืองนั้นๆในการดาํเนินงานที่ไม ได อย ูในขั้นตอนก็เป นได โดยไม ต องคาํนึงว าหน วยงานจะมีมาตรการป อง 
กนัหรือแก ไขความเส่ียงการทุจริตนั้นอย ูแล  นาํข อมูลรายละเอียดดงักาวลงในประเภทของความเส่ียง  ซ่ึงเป น Known 
Factor หรือUnknown Factor 

 

Known Factor ความเส่ียงทั้งป ญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู ว าเคยเกิดมาก อน คาดหมายได ว า 
 มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าํหรือมีประวติัมีตาํนานอย ูแล ว 
  

Unknown Factor ป จจยัความเส่ียงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการล วงหน าในอนาคต 
 ป ญหา/พฤติกรรมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน(คิดล วงหน า ตีตนไปก อนไข เสมอ) 
  

 

เทคนิคในการระบุความเส่ียง นหาความเส่ียงการทุจริตด วยวิธีการต างๆ หรือค ดงันี้ 
 



๗ 
 

 

การประเมนิความเส่ียงการทุจริตประจาํป งบประมาณ.ศพ. ๒๕๖๓ (คร้ังที๑่) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ แบงออกเปน ๓ ด าน 

๑.  ความเส่ียงการทุจริตที่เก่ียวข องกบัการพจิารณาอนุมติัอนุญาต 
๒. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร งใสของการใช อาํนาจและตาํแหน งหน าที่ 
3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร งใสของการใช จ ายงบประมาณและการบริหารจดัการ  

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

ตารางที่๑ ตารางระบุความเส่ียง(Know Factor และ Unknown Factor) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 

 

 ที ่  โอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต   ประเภทความเส่ียงการทุจริต  
    Know Factor Unknown Factor  
       

      (เคยเกิดขึ้นแล ว) (ยงัไม เคยเกิดขึ้น)  

 ๑  ความเส่ียงการทุจริตที่เกีย่วข องกับการพิจารณาอนุมัติ  -   

   อนุญาต     

   -การพจิารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมตัิ     

   อนุญาต ไม ดาํเนินการตามลาํดบัคาํขอ     

        

 ๒  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร งใสของการใช อํานาจและ  -   

   ตําแหน งหน าที่     

   -ความไม โปร งใสในการบริหารงานบุคคล  นเชการประเมิน     

   ความดีความชอบการแต งตั้ง โยกย า  การดาํเนินการวนิยั     

   เป นต น     

        

 ๓  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร งใสของการใช จ ายงบ  -   

   ประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ     

   -เบิกเงินราชการตามสิทธิเป นเท็จ เช น ค าล วงเวลา ค าเช า     

   บ าน ค าเบี้ยเล้ียงาพาหนะ ค ค าที่พกั     

         
 

 

ตารางที่๑ อธิบายรายละเอียดความเส่ียงการทุจริตเช นรูปแบบพฤตกิารณ การทุจริตที่มีความเส่ียงการทุจริต เท 
าน้ันและควรอธิบายพฤตกิารณ ความเส่ียงให ละเอียดชัดเจนมากที่สุด 

- ความเส่ียงท่ีเคยเกิดหรือคาดว าจะเกิดซ้าํสูงมีประวติัอย ูแล  ให ใส เคร่ืองหมายในช   Known Factor  
- หากไม เคยเกิดหรือไม มีประวติัมาก อน แต มีความเส่ียงจากการพยากรณ ในอนาคตว 
ามีโอกาสเกิดให ใส  เคร่ืองหมายในช อง Unknown Factor  

- หน วยงานสามารถปรับแบบได โดยไม ระบุว าเป นประเภท Known Factor หรือUnknown 
Factor ก็ได  



๘ 
 

ขั้นตอนที่๒การวิเคราะห สถานะความเส่ียง 
 

ขั้นตอนที่๒ให นาํข อมูลจากตารางที่๑มาวเิคราะห เพือ่แสดงสถานะความเส่ียงการทุจริต ของแต 
ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริตออกตามรายสีไฟจราจรเขียวเหลืองส ม แดง โดยระบุสถานะของ ความเส่ียงในช 
องสีไฟจราจร 

 

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
สถานะสีเขียว: ความเส่ียงระดบัต าํ 

 

 สถานะสีเหลือง: ความเส่ียงระดบัปานกลาง และสามารถใช ความรอบคอบระมดั ระวงั 
ในระหว างปฏิบตัิงาน ตามปกติควบคุมดูแลได  

สถานะสีส ม : ความเส่ียงระดบัสูง นกระบวนงานที่มีผ ูเก่ียวข องหลายคนเป 
 

หลายหน วยงานภายในองค กร มีหลายขั้นตอน จนยาอ กตารควบคุม หรือไม มีอาํนาจควบคุ มหน วยงานข 
ตามหน าที่ปกต ิ

 สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดบัสูงมาก นกระบวนงานที่เก่ียวข องกบัุคคลเป 
ภายนอกคนที่ไม รู จกัไม สามารถตรวจสอบได ชดัเจน ไม สามารถกาํกบัติดตามได อย างใกล ชิดหรืออย 
าง สม าํเสมอ 

 

ตารางที๒่ ตารางแสดงสถานะความเส่ียง(แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 

 

ที ่  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส ม แดง 
๑  การพจิารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมตัิ  - - - 

     

  อนุญาต ไม ดาํเนินการตามลาํดบัคาํขอ     

๒  ความไม โปร งใสในการบริหารงานบุคคล  นเชการประเมิน   - - - 

  ความดีความชอบการแต งตั้ง โยกย า  การดาํเนินการวนิยั     

  เป นต น     

๓  เบิกเงินราชการตามสิทธิเป นเทจ็ เช น ค าล วงเวลา ค าเช า  - - - 

  บ าน ค าเบี้ยเล้ียงาพาหนะ ค ค าที่พกั     

 

ตารางที่๒ นําโอกาส/ความเส่ียงการทุจริตจากตารางที่๑ นํามาแยกสถานะความเส่ียงการทุจริต 
ตามไฟสีจราจร- สีเขียวหมายถึงความเส่ียงระดบัต าํ 

- สีเหลืองหมายถึงความเส่ียงระดบัปานกลาง 
- สีส ม หมายถึงความเส่ียงระดบัสูง  
- สีแดงหมายถึงความเส่ียงระดบัสูงมาก 



๙ 
 

ขั้นตอนที่๓เมทริกส ระดับความเส่ียง(Risk level matrix) 
 

ขั้นตอนที่๓นาํโอกาส/ความเส่ียงการทุจริตจากตารางที่๒ มาทาํการหาค าความเส่ียง รวม 
ซ่ึงได จากระดบัความจาํเป นของการเฝ าระวงั คูณด วย ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ  
ในการให ค า ดงัน้ี 

๓.๑ ระดบัความจาํเป นของการเฝ าระวงั มีแนวทางในการพจิารณาดงัน้ี 
- ถ าเป นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลกัที่สาํคญัของกระบวนงานนั้นๆ ากิจกรรมหรือแสดงว 

ขั้นตอนนั้น MUSTเป หมายถึงมีความจาํเป นสูงของการเฝ าระวงัความเส่ียงการทุจริตที่ต องทาํการป 
องกนั ไม ดาํเนินการไม ได ค าของ MUST คือ ค าที่อย ูในระดบั๓ หรือ๒  

- ถ าเป นกิจกรรมหรือขั้นตอนน ิัิ้นเปกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงว ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป SHOULD หมายถึงมีความจาํเป นต าํในการเฝ าระวงัความเส่ียงการ 
ทุจริตค าของ SHOULD คือ ค าที่อย ูในระดบั๑ เท านั้น 

๓.๒ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดงัน้ี 
กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นเก่ียวข องกบั ผ ูมีส วนได ส วนเสียStakeholders  

รวมถึงหน วยงานกาํกบัดูแล พนัธมิตร ภาคีเาย  ครือขาอย ูที่ ๒ หรือ๓  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นเก่ียวข องกบั ผลกระทบทางการเงิน รายได ล 

รายจ ายเพิม่Financial ค าอย ูที่๒ หรือ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นผลกระทบต อผ ูใช บริการ กลุ มเป าหมาย 

Customer/User ค าอย ูที่๒ หรือ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบติังานนั้นผลกระทบต อกระบวนงานภายใน Internal 

Process หรือกระทบด านการเรียนรู องค ความรู Learning & Growth ค าอย ูที่๑ หรือ๒ 
 

ตารางที่๓ SCORING ทะเบียนข อมูลที่ต องเฝ าระวัง๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกส ระดับความเส่ียง(Risk level matrix)) 

ขององค การบริหารส วนตําบลโนนสะอาด 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  ระดบัความจาํเป น  ระดบัความรุนแรง ค าความเส่ียงรวม  

   ของการเฝ าระวงั ของผลกระทบ จาํเป น X รุนแรง  

   3 2 1 3 2 1   

๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น   ๒   ๒  ๔  

 ของกา รอนุม ัติ อนุญ าต ดาํเไม นินกา ร         

 ตามลาํดบัคาํขอ          

๒ ความไม โปร งใสในการบริหารงานบุคคล  นเช   ๒   ๒  ๔  

 การประเมินความดีความชอบการแต งตั้ง          

 โยกย าย การดาํเนินการวินยันต น เป          

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป นเท็จ เช น ค าล วง    ๒   ๒  ๔  

 เวลา ค าเช าบ าน  ค าเบ้ียเล้ียง าพาหนะค          

 ค าท่ีพกั          
 
 

 
ตารางที่๓ นําข อมูลที่มีสถานะความเส่ียงในช องสีส ม และสีแดงจากตารางที่๒ มาหาค าความเส่ียงรวม 

(ระดับความจําเป นของการเฝ าระวังคูณระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 



๑๐ 
 

ตารางที่๓.๑ ระดับความจําเป นของการเฝ าระวงัขององค การบริหารส วนตําบลโนนสะอาด 
  

ที ่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  กจิกรรมหรือขั้นตอนหลกักจิกรรมหรือขั้นตอนรอง 
   MUST SHOULD 

๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น  ๒ - 
 ของกา รอนุม ัติ อนุญ าต ดาํเไม นินกา ร   

 ตามลาํดบัคาํขอ    

๒ ความไม โปร งใสในการบริหารงานบุคคล  นเช  ๒ - 
 การประเมินความดีความชอบการแต งตั้ง    

 โยกย าย การดาํเนินการวินยันต น เป    

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป นเทจ็ เช น ค าล วง  ๒ - 
 เวลา ค าเช าบ าน ค าเบ้ียเล้ียง าพาหนะค    

 ค าท่ีพกั    
 

 

ตารางที่๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามBalanced Scorecard 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 

  

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต   ๑  ๒  ๓ 
ผู มีส วนได ส วนเสียStakeholders รวมถึงหน วยงาน     X   X  

กาํกบัดูแล พนัธมิตรภาคีเครือข าย         

          

ผลกระทบทางการเงิน รายได ลดลง รายจ ายเพิม่ขึ้น  X   X  

Financial         

          

ผ ล ก ร ะ ท บ ต  อ ผู  ใ ช  บ ริ ก า ร ก ลุ  ม เ ป  า ห ม า ย  X   X  

Customer/User         

          

ผ ล ก ระท บต  อกร ะบว นง านภ ายใ นInternal  X   X     

Process         

          

กระทบด านการเรียนรู  องค ความรู Learning &  X   X     

Growth         

          



๑๑ 
 

ขั้นตอนที่๔การประเมินการควบคุมความเส่ียง(Risk – Control Matrix Assessment) 
ขั้นตอนที่๔ให นาํค าความเส่ียงรวม(จาํเป น X รุนแรง) จากตารางที่๓ มาทาํการประเมิน 

 

การควบคุมการทุจริตามีระดบัการควบคุมความเส่ียงการทุจ  ในระดบัใดิตอย ูเม่ือเทียบกบัคุณภาพการ 
จดัการ(คุณภาพการจดัการ สอดส อง เฝ าระวงัในงานปกติ) โดยเกณฑ คุณภาพการจดัการ จะแบ งเป น ๓ ระดบั 
ดงัน้ี 

ดี: จดัการได ทนัที ทุกคร้ังที่เกิดความเส่ียง กระทบถึงผ ูใช บริการ/ผ ูรับมอบผลงานไม 
องค กรไม มีผลเสียทางการเงินมีรายจ ายเพิม่ ไม 

 

พอใช : จดัการได โดยส วนใหญ มีบางคร้ังยงัจดัการไม ได กระทบถึงผ ูใช บริการ/ผ ู
รับมอบ ผลงานองค กรแต ยอมรับได มีความเข าใจ 

 

อ อน : จดัการไม ได หรือได เพยีงส วนน อย การจดัการเพิม่เกิดจากรายจ  มีผลกระทบ 
ถึงผ ูใช บริการ/ผ ูรับมอบผลงานและยอมรับไม ได ไม มีความเข าใจ 

 

ตารางที่๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 

  

    

คุณภาพการจดัการ 
  ค าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต  

 โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต     ความเส่ียง ความเส่ียง ความเส่ียง  

        ระดบัต าํ ระดบัปานกลาง ระดบัสูง  

 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ      ต าํ(๑) ค อนข างต าํ(๒) ปานกลาง (๓)  

 ความเห็นของการอนุมติั อนุญาต    ค อนข างต าํ ปานกลาง (๕) ค อนข างสูง  
 ไม ดาํเนินการตามลาํดบัคาํขอ    ดี  (๔)  (๖)  

        ปานกลาง ค อนข างสูง(๘) สูง(๙)  
        (๗)  
           

 ค ว า ม ไ ม  โ ป ร  ง ใ ส ใ น ก า ร      ต าํ(๑) ค อนข างต าํ(๒) ปานกลาง (๓)  

 บริหารงานบุคคล  นเช การ       ค อนข างต าํ ปานกลาง (๕) ค อนข างสูง  
 ประเมินความดีความชอบการ    ดี  (๔)  (๖)  

 แต งตั้ง โยกย า  การดาํเนินการ       ปานกลาง ค อนข างสูง(๘) สูง(๙)  
 วนิยั นต น เป       (๗)  
         

 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป นเท็จ       ต าํ(๑) ค อนข างต าํ(๒) ปานกลาง (๓)  

 เช น ค าล วงเวลา ค าเช าบ าน       ค อนข างต าํ ปานกลาง (๕) ค อนข างสูง  
 ค าเบี้ยเล้ียงาพาหนะ ค ค าที่พกั    ดี  (๔)  (๖)  

        ปานกลาง ค อนข างสูง(๘) สูง(๙)  
        (๗)  
             

ตารางที่๔ ให นาํค าความเส่ียงรวม(จาํเป น X รุนแรง) จากตารางท่ี๓ มาทาํการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
การทุจริต โดยการวิเคราะห จากคุณภาพการจดัการขององค กรกบัความเส่ียงเร่ืองท่ีทาํการประเมิน 

(ดี/พอใช /อ อน) เพ่ือประเมินว า ความเส่ียงการทุจริตมีค าความเส่ียงอย ูระดบัใดจะได นาํไปบริหาร  
จดัการความเส่ียงตามความรุนแรงของความเส่ียง 



๑๒ 
 

ขั้นตอนที่๕แผนบริหารความเส่ียง 
 

ขั้นตอนที่๕ให เลือกเหตุการณ ที่มีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความ เส่ียงRisk – 
Control Matrix Assessment ในตารางที่๔ ที่อย ูในช องค าความเส่ียง อย ูในระดบั สูงค อนข 
างสูงปานกลางมาทาํแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตามลาํดบัความรุนแรง(กรณีที่หน วยงานทาํ 
การประเมินการควบคุมความเส่ียง ในตารางที่๔ไม พบว าความเส่ียงอย ูในระดบั สูงอนข างสูง ค ปานกลาง 
เลย แต พบว าความเส่ียงการทุจริตอย ูในระดบัต าํหรือ ค อนข างต าํให ทาํการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง ในเชิงเฝ 
าระวงัความเส่ียงการทุจริต หรือใหน วยงานพจิารณาทาํการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน หรือการดาํเนินงานที่อาจก 
อให เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต นาํมาประเมินความเส่ียงการทุจ เพิม่เติม) 

 

ตารางที่๕ ตารางแผนบริหารความเส่ียง 
แผนบริหารความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ป งบประมาณ๒๕๖๓ 

  

ที่ รูปแบบ พฤติการณ ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป องกันการทุจริต 
๑ การพจิารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ-จดัทาํคู มือการปฏิบติังานแผนผงัขั้นตอนการ 

การอนุมตัิ อนุญาตดาํเนินการตามลาํดบัคาํขอ ไมปฏิบตัิงานให ละเอียดชดัเจนและเผยแพร ให  
เจ าหน าที่ในหน วยงานได รับทราบและถือ 
ปฏิบติัให เป นแนวทางเดียวกนั 
-กาํชบัให เจ าหน าที่ผ ูรับผดิชอบเสนอเร่ื 
ตามลาํดบัคาํขอ 

๒ ความไม โปร งใสในการบริหารงานบุคคล น เชการ  -จดักิจกรรมฝ กอบรม ส งเสริมด านคุณธรรม 
ประเมินความดีความชอบการแต งตั้ง โยกย า จริยธรรม หรือกิจกรรให ความรู ด าน 
การดาํเนินการวนิยันต น เป คุณธรรม จริยธรรม ให ความรู เก่ียวกบั 
 ระเบียบ กฎหมาย หนงัสือสัง่การที่เก่ียวข อง 
 เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให  
 ความรู เก่ียวกบัวนิยัพนกังานส วนท องถ่ิ 
 ให กบัผ ูบริหารท องถ่ิน และเจ าหน าที่ใ 
 หน วยงาน 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป นเทจ็ เช น ค าล วงเวลา -จดักิจกรรมฝ กอบรม ส งเสริมด านคุณธรรม ค าเช 
าบ าน ค าเบี้ยเล้ียงาพาหนะ ค ค าที่พกั จริยธรรม หรือกิจกรรให ความรู ด าน 

คุณธรรมจริยธรรม ให ความรู เก่ียวกบัระเบียบ 
กฎหมาย หนงัสือสัง่การที่เก่ียวข องและ 
กิจกรรมให ความรู เก่ียวกบัวนิยัพนกังานส วน 
ท องถ่ิน ให กบัผ ูบริหารท องถ่ิน สมาชิกสภ 
ท องถ่ิน และเจ าหน าที่ในหน วยงาน 

 
 

ตารางที๕่ พจิารณาเหตุการณ ความเส่ียง ที่มีค าความเส่ียงการทุจริต จากตารางที่๔ตามลาํดบัความ 
รุนแรงมาจดัทาํ แผนบริหารความเส่ียงเพือ่ป องกนัการทุจริตต อไป 



๑๓ 
 

ขั้นตอนที่๖การจัดทํารายงานผลการเฝ าระวังความเส่ียง 
 

ขั้นตอนที่๖เพือ่ติดตามเฝ าระวงัเป นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตใน 
กิจกรรมตามแผนบริหารความเส่ียงของขั้นตอนที่๕ซ่ึงเปรียบเสมือนเป นการสร างตะแกรงดกัเพือ่เป นการ 
ยนืยนัผลการป องกนัหรือแก ไขป ญหามีประสิทธิภาพมากน อยเพยีงใดโดยการแยกสถานะของการเฝ าระวงั 
ความเส่ียงการทุจริตต อไป ออกเป น ๓ สีได แก สีเขียวสีเหลืองสีแดง 

 

ตารางที่๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ าระวังความเส่ียงขอ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 
  

ที่  มาตรการป องกัน  โอกาส/   สถานะความเส่ียง 
  การทุจริต  ความเส่ียงการทุจริตเขียว เหลือง แดง 

๑  -จดัทาํคู มือการปฏิบติังาน แผนผงัขั้นตอนการการพิจารณาตรวจสอบ  - - 

  ปฏิบติังานให ละเอียดชดัเจน และเผยแพร ให และเสนอความเห็นของ    

  เจ าหน าท่ีในหน วยงานได รับทราบและถือปฏิบติัให กนุมติั  อ นุ ญ า ต    

  เป นแนวทางเดียวกนั ไม ดาํเนินการตามลาํดบั    

  -กาํชบัให เจ าหน าท่ีผ ูรับผดิชอบเสนคาํขอ เร่ือง    

  ตามลาํดบัคาํขอ       

๒  -จดักิจกรรมฝ กอบรม ส งเสริมด านคุณธรรมความไม โปร งใสในการ  - - 

  จริยธรรม หรือกิจกรรมให ความรู ด านคุณธรรมบริหารงานบุคคล  นเช    

  จริยธรรมให ความรู เก่ียวกบัระเบียบ กฎหมายรปร ะ เ มิ น ค ว า ม ดี    

  หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวข องเก่ียวกบัการบริหารงานความชอบการแต งตั้ง    

  บุคคล กิจกรรมให ความรู เก่ียวกบัวินโัยพนกังานกย ายการดาํเนินการ    

  ส วนท องถ่ิน ให กบัผ ูบริหารท องถ่ิน วินยัและเจ าหน าท่ีนต เป    

  ในหน วยงาน       

๓  -จดักิจกรรมฝ กอบรม ส งเสริมด านคุณธรรมเบิกเงินราชการตามสิทธิ - - 

  จริยธรรม หรือกิจกรรมให ความรู ด านคุณธรรมเป นเทจ็ เช น ค าล วง    

  จริยธรรม ให ความรู เก่ียวกบัระเบียบ กฎหมายเวลาค าเช าบ าน ค าเบ้ีย    

  หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวข องและกิจกรรมให ควเล้ียงาพาหนะมรู   ค าท่ี    

  เก่ียวกบัวินยัพนกังานส วนท องถ่ินให กบัผ ูบริหารพกั    

  ท องถ่ิน สมาชิกสภาท องถ่ิน และเจ าหน าท่ีใน    

  หน วยงาน       
 
 

ตารางที๖่ ให รายงานสถานะของการเฝ าระวงัการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี๕าอย ูในสถานะความ 
เส่ียงระดบัใดเพ่ือพิจารณาทาํกิจกรรมเพ่ิมเติมกรณีอย ูในข ายท่ียงัแก ไขไม ได  

 

 สถานะสีเขียว:ไม เกิดกรณีท่ีอย ูในข ายความเส่ียง ยงัไม ต องทาํกิจกรรมเพ่ิม
 สถานะสีเหลือง:เกิดกรณีท่ีอย ูในข ายความเส่ียง แ ตก ไขได ทนัท วงที ตามมาตรการ/ นโยบาย / โครงการ 

/ กิจกรรมท่ีเตรียมไว แผนใช ไดผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดบัความรุนแรง<3


 สถานะสีแดง: เกิดกรณีท่ีอย ูในข ายยงัแก ไขไม ได ควรมีมาตรการ/ นโยบาย / โครงการ /
กิจกรรมเพ่ิมข้ึนแผนใช ไม ได ผล ความเส่ียงการทุจริตไม ลดลงระดบัความรุนแรง> 3 

 



๑๔ 
 

ขั้นตอนที่๗จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
 

ขั้นตอนที่๗นาํผลจากทะเบียนเฝ าระวงัความเส่ียงการทุจริต จากตารางที่๖ออกตาม 
สถานะ ๓ สถานะ ซ่ึงในขั้นตอนที่๗สถานะความเส่ียงการทุจริตที่อย ู ในข ายที่ยงัแก ไขไม ได จะต อง 
มีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิม่เติมต อไป โดยแยกสถานะเพือ่ทาํระบบริหารความเส่ียงออกเป  ดงัน้ี 

 

๗.๑ เกินกว าการยอมรับ(สถานะสีแดงRed) ควรมีกิจกรรมเพิม่เติม ๗.๒ 
เกิดขึ้นว แต ยอมรับได ลควรมีกิจกรรมเพิม่เติม(สถานะสีเหลืองYellow) ๗.๓ 
ยงัไม เกิดเฝ าระวงัต อเน่ือง(สถานะสีเขียวGreen) 

 

ตารางที่๗ ตารางจัดทําระบบความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 
๗.๑ (สถานะสีแดงRed) เกินกว าการยอมรับควรมีกิจกรรมเพิม่เติม 

 

ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป องกนัการทุจริต เพ่ิมเติม 
(สถานะสีแดง)  

  

- - 
  

 

๗.๒ (สถานะสีเหลืองYellow) เกิดขึน้วแต ยอมรับได  ลควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป องกนัการทุจริต เพ่ิมเติม 
(สถานะสีเหลือง)  

  

- - 
  

 

๗.๓ (สถานะสีเขียวGreen) ยังไม เกิดให เฝ าระวังต อเน่ือง 
  

ความเส่ียงการทุจริต ความเห็นเพ่ิมเติม 
(สถานะสีเขียว)  

  

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ ยงัไม เกิดให เฝ าระวงัอย างต อเน่ือง 
ความเห็นของก ารอนุมติั อนุญา ต  

ไม ดาํเนินการตามลาํดบัคาํขอ  

ความไม โปร งใสในการบริหารงานบุคคล ยงัไม เกิดให เฝ าระวงัอย างต อเน่ือง 
เช น การประเมินความดีความชอบ  

การแต งตั้ง โยกย า  การดาํเนินการวินยั  

เป นต น  

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป นเทจ็ เช น ยงัไม เกิดให เฝ าระวงัอย างต อเน่ือง 
ค าล วงเวลา ค าเช าบ าน  ค าเบ้ียเล้ียง  

ค าพาหนะ ค าท่ีพกั   



๑๕ 
 

ขั้นตอนที่8การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 
 

ขั้นตอนที๘่เป นการจดัทาํรายงานสรุปให เห็นในภาพรวมว ามีผลจากการบริหารความ 
เส่ียงการทุจริตตามขั้นตอนที่๗ มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอย ู ในระดบัใด(สี) สถานะความเส่ียงสีเขียว 
หมายถึงความเส่ียงระดบัต าํสีเหลืองหมายถึงความเส่ียงระดบัปานกลางสีแดงหมายถึงความเส่ียง 
ระดบัสูงมากเพือ่เป นเคร่ืองมือในการกาํกบัติดตามประเมินผล 

 

ตารางที่๘ ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ 

 

ที่  สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต(เขียว เหลือง แดง)  

 เขียว  เหลือง  แดง 
๑  -  - 

๒  -  - 

๓  -  - 



๑๖ 
 

ขั้นตอนที่9การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 

ขั้นตอนที่๙เป นการจดัทาํแบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการ 
ทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตารางที่๘ ต อผ ูบริหารของหน วยงาน ซ่ึงห วงระยะเวลา 
ของการรายงานผล ขึ้นอย ูกบัหน วยงาน เช น รายงานทุกเดือนทุกไตรมาสหรือทุก๖ เดือนซ่ึงแบบในการ 
รายงานตามตารางที่๙ สามารถปรับได ตามความเหมาะสมของหน วยงาน 

 

ตารางที่๙ แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 
 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงกาจริตทุ ณ วนัที.่............................................... 
 

หน วยงานที่ประเมิน........................................................................................................ 
 
 

 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง 
 
 

โอกาส/ความเส่ียง 
 

สถานะของการดําเนินการ ยังไม ได ดําเนินการ จัดการความเส่ียง  เฝ 
าระวัง และติดตามต อเน่ือง 

 เร่ิมดําเนินการไปบ าง แต ยังไม ครบถ วน


 ต องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม ให เหมาะสม
 เหตุผลอ่ืน(โปรดระบุ)..............................................................
........................................................................................................ 

 

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

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

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

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

 

หมายเหตุ: การดาํเนินการขั้นตอนที๙่การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง องค การบริหารส 
วนตาํบลโนนสะอาด จะรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงหรือรายงาน 
ผลการดาํเนินการเพือ่จดัการความเส่ียงที่อาจก อให เกิดการทุจริต ขององค การบริหารส วนตาํบลโน ประจาํป 
งบประมาณ. ศพ. ๒๕๖๓ (คร้ังที่๑)ภายในเดือน เมษายน๒๕๖๓ ให ผ ูบงัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น ได ทราบต อไป 

 


