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ค าน า 

   เหตุการณความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจาก
สาเหตุตางๆ ที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจ าเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต 
คือ การแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปน  
เจตจ านง ของทุกองคกที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล การน าเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการด าเนินการ  
ขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหา        
นอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการน า
เครื่องมือประเมินความเสีย่งการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรยีมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด 
 

   งานิติการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ จึงได้ด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งว่าจะเปนประโยชนใหกับหนวยงานภาครัฐและผูสนใจในการสราง
ความเขาใจในการประเมินความเสีย่งการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือ แนวทางใน
บริหารจัดการความเสีย่งของการด าเนินงานทีอ่าจกอใหเกิดการทจุรติ ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิง
รุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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 -ข้ันตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)              ๖ – ๗ 
 -ข้ันตอนที่ ๒ การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง      ๘ 
 -ข้ันตอนที่ ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)      ๙ – ๑๐ 
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๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
   มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต        
ในองค์กรได ้ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและคานิยม      
ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต ในองค์กร            
ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง                
ว่าการด าเนิน การขององค์กรจะไม่ มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร
ที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อยา่งใด 
 
   วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ           
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
๒. การบริหารจัดการความเสีย่งมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมิน     
ความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตาม
ภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision   สว่น
การตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยง  Pre-decision VS Post-decisionVS เป็น
การสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐาน
ที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป 1992 โดยที่ผานมา มีการออกแนวทางดานการ
ควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อป 2006 เปนแนวทางดานการท ารายงานทางการเงิน 
Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 
เมื่อป 2009 เปนแนวทางดานการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 
3 ในป 2013 เปนแนวทางเพิ่มเติมดานการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated 
Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในป 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิม
ของป 1992 ที่ก าหนดใหมีการควบคุมภายในแตเพิ่มเติมในสวนอื่น ๆ ใหชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เพิ่มเติมเรื่องการสอดสอง ในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว า          
มีความส าคัญอยางยิ่งในการที่จะตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและ
ตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
 

๑ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจ่ี 
 



 
ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี 
องคประกอบท่ี 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ 1 – องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการก ากบัดูแล 
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝายบริหาร มอี านาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ 4 - องคกร จงูใจ รกัษาไว และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5 – องคกรผลักดันใหทุกต าแหนงรบัผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบท่ี 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 – ก าหนดเปาหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลมุ 
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทจุริต 
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีจ่ะกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบท่ี 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูใ่นระดับที่ยอมรับได 

หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยทีี่ใชในการควบคุม 
หลักการที่ 12 – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

องคประกอบท่ี 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13 – องคกรมีขอมูลทีเ่กี่ยวของและมีคุณภาพ 

หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในด าเนินตอไปได 
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกบัหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการ

ควบคุมภายใน 
องคประกอบท่ี 5: กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา  
เหมาะสม 

   ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & 
Function (มีอยูจริง และน าไปปฏิบัติได) อีกทั้งท างานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะท าใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
   กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ม ี๔ กระบวนการ ดังน้ี 

๑. Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ท าอยางไรจะไมให้                 
เกิดข้ึนซ้ าอีก 

๒.  Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง 
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งช้ีบางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแส        
นั้นแก่ผู้บริหาร 

๓.   Preventive : ปอ้งกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายไดว่้ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) 
ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้
การทุจริตเข้ามาไดอ้ีก 

๔.  Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปราม 
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่ คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ
ลว่งหนา้ในอนาคต (Unknown Factor) 

๒ 



 

 

๔. องคประกอบที่ท าใหเกิดการทุจรติ 
 

   องคประกอบหรือปัจจัย ที่น าไปสูการทุจริต ประอบดวย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุม
ก ากับควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า
ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต   แบงประเภทความเสี่ยงการทจุริต ออกเปน ๓ ดาน ดังนี้ 
   ๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี 
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
    ๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและต าแหนงหนาที่ 
   ๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ 



 
 
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขัน้ตอน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
 
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

 

   กอนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน      
จากภารกิจในแตละประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคูมือนี้ไดจ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตไว ๓ ดาน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและ         
ต าแหนงหนาที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกไดแลว ใหท าการคัด เลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้นๆ โดยเฉพาะ   
การด าเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดเตรียมขอมูล ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง      
หลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงลงมือท าการตามข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ตัวอยางในการประเมินความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 



 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
 

   ข้ันตอนที่ ๑ น าขอมูลที่ไดจากข้ันเตรียมการในสวนรายละเอียดข้ันตอน แนวทางหรือ
เกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในข้ันตอนการปฏิบัติงาน
นั้นยอมประกอบไปดวยข้ันตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามข้ัน ตอนที่ ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยง 
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท านั้น และในการ
ประเมินตองค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินดวย เนื่องจากใน
กระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แตอาจพบวามีความเสี่ยง
ในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานที่ไมไดอยใูนข้ันตอนก็เปนได โดยไมตองค านึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปอง
กันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว น าขอมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง   
ซึ่งเปน Known Factor หรือ Unknown Factor 

 

 

เทคนคิในการระบคุวามเสี่ยง หรอืคนหาความเสี่ยงการทุจรติดวยวิธีการตางๆ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Known Factor 
 

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
มีโอกาสสงูที่จะเกิดซ้้า หรอืมีประวัติ มีต้านานอยู่แล้ว 

 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหนา้ในอนาคต  
ปญัหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไขร่
เสมอ) 

๖ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดินจ่ี 

 



 
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 
    ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดนิจ่ี  แบ่งออกเปน็  ๓  ดาน     

๑. ความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวของกับการพจิารณาอนุมัติ อนญุาต 
๒.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและต าแหนงหนาที่ 
3.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ 

 

 

ที่ 
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทจุริต 
ประเภทความเสี่ยงการทจุริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

๑ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไมด าเนินการตามล าดับค าขอ 
 

-  

๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอ านาจและ 
ต าแหนงหนาท่ี 
-ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมิน
ความดีความชอบการแตงตั้ง โยกยาย การด าเนินการวินัย    
เปนตน 

 

-  

๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบ
ประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
-เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชา   
บาน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 
 

-  

 
 

ตารางที ่๑ อธบิายรายละเอยีดความเสีย่งการทจุรติ เชน่ รปูแบบ พฤตกิารณก์ารทจุรติทีม่คีวามเสีย่งการทจุรติ        
              เทา่นัน้ และควรอธบิายพฤตกิารณค์วามเสีย่งใหล้ะเอยีด ชดัเจน มากทีส่ดุ 

   - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้้าสงูมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เคร่ืองหมายในช่อง Known Factor 
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส ่   
   เคร่ืองหมายในช่อง Unknown Factor 
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor    
ก็ได้ 
 
 
 
 
 

๗ 



 
ขั้นตอนท่ี ๒ การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

 

   ข้ันตอนที่ ๒ ให้น้าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทจุริต
ของแตล่ะโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสไีฟจราจร มีรายละเอียดดังน้ี 
     สถานะสีเขียว    : ความเสี่ยงระดับต่ า 
     สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัด ระวัง 
ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
      สถานะสีส ม   : ความเสี่ยงระดับสูง เป นกระบวนงานที่มีผู เกี่ยวของหลายคน        
หลายหนวยงานภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอ านาจควบคุมขามหนวยงาน
ตามหนาที่ปกติ 
      สถานะสีแดง    : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคล 
ภายนอกคนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถก ากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง
สม่ าเสมอ 

 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดินจ่ี 

 

ที่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไมด าเนินการตามล าดับค าขอ 
 - - - 

๒ ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมิน
ความดีความชอบ การแตงตั้ง โยกยาย การด าเนินการวินัย 
เปนตน 

 - - - 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชา   
บาน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

 - - - 

 

ตารางที ่๒ นา้โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ จากตารางที ่๑ นา้มาแยกสถานะความเสีย่งการทจุรติ 

  ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดบัต่้า 
                   - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดบัปานกลาง 
                          -  สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดบัสงู 
                          - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 



 
ขั้นตอนท่ี ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 

   ข้ันตอนที่ ๓ น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยง
รวม ซึ่งไดจากระดับความจ าเปนของการเฝาระวัง คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ  
ในการใหคา ดังนี้ 
         ๓.๑ ระดับความจ าเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
           - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรมหรือ
ข้ันตอนน้ัน เปน MUST หมายถึงมีความจ าเปนสงูของการเฝาระวังความเสีย่งการทุจริตที่ตองท าการปองกัน
ไมด าเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ ๓ หรือ ๒ 
           - ถาเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ
แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอนน้ัน เปน SHOULD หมายถึงมีความจ าเปนต่ าในการเฝาระวังความเสี่ยงการ
ทุจริตคาของ SHOULD คือ คาที่อยใูนระดับ ๑ เทาน้ัน 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
                กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders
รวมถึงหนวยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด
รายจายเพิ่ม Financial คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต อผูใชบริการ กลุมเปาหมาย
Customer/User คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ ๑ หรือ ๒ 

 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเปน 
ของการเฝาระวัง 

3    2    1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3    2    1 

คาความเสี่ยงรวม 
จ าเปน X รุนแรง 

 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น

ของการอนุ มั ติ  อ นุญาต  ไม ด า เ นินการ
ตามล าดับค าขอ 

๒ ๒ ๔ 

๒ ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 
การประเมินความดีความชอบ การแตงตั้ง 
โยกยาย การด าเนินการวินัย เปนตน 

๒ ๒ ๔ 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวง
เวลา คาเชาบาน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ     
คาที่พัก 

๒ ๒ ๔ 

 

ตารางที ่๓ นา้ขอ้มลูทีม่สีถานะความเสีย่งใน ชอ่งสสีม้ และสแีดง จากตารางที ่๒ มาหาคา่ความเสีย่งรวม 

             (ระดบัความจา้เปน็ของการเฝา้ระวงั คณู ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ) 
 

 

 

 

๙ 



 
 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ 
 

ที่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุ มั ติ  อ นุญาต  ไม ด า เ นินการ
ตามล าดับค าขอ 

๒ - 

๒ ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 
การประเมินความดีความชอบ การแตงตั้ง 
โยกยาย การด าเนินการวินัย เปนตน 

๒ - 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวง
เวลา ค าเชาบ าน คาเบี้ยเลี้ยง ค าพาหนะ       
คาที่พัก 

๒ - 

 
ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน
ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 

 
 

X 
 

X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มข้ึน 
Financial 

 

 
 

X 
 

X 

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
Customer/User 

 

 
 

X 
 

X 

ผลก ระทบต่ อกร ะบวนง านภายใน Internal 
Process 

 

X 

 

X 
 

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & 
Growth 

 

X 

 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
ขั้นตอนท่ี ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
   ข้ันตอนที่ ๔ ใหน าคาความเสี่ยงรวม (จ าเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมนิ
การควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ 
ระดับ ดังนี้ 
    ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน   
องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม 
    พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ
ผลงานองคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ 
    ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบ
ถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ 

 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพการจัดการ 
 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต    
ไมด าเนินการตามล าดับค าขอ ดี 

ต่ า (๑) ค่อนข้างต่ า (๒) ปานกลาง (๓) 
ค่อนข้างต่ า 

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

ค ว า ม ไ ม โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร
บริหารงานบุคคล  เช น การ
ประเมินความดีความชอบ การ
แตงตั้ง โยกยาย การด าเนินการ
วินัย เปนตน 

ดี 

ต่ า (๑) ค่อนข้างต่ า (๒) ปานกลาง (๓) 
ค่อนข้างต่ า 

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ 
เชน ค าล วงเวลา ค าเชาบาน     
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ดี 

ต่ า (๑) ค่อนข้างต่ า (๒) ปานกลาง (๓) 
ค่อนข้างต่ า 

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 
 

ตารางที ่๔ ให้นําค่าความเส่ียงรวม (จําเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมินการควบคุม 
ความเส่ียง 
                 การทจุริต  โดยการวิเคราะห์ จากคณุภาพการจดัการขององค์กรกบัความเส่ียงเร่ืองที่ทําการประเมิน  
                (ดี/พอใช้/ออ่น) เพื่อประเมินวา่ ความเส่ียงการทจุริต มีคา่ความเส่ียงอยูร่ะดบัใด จะได้นําไปบริหาร 
                จดัการความเส่ียง  ตามความรุนแรงของความเส่ียง 
 

 

 

๑๑ 



 
ขั้นตอนท่ี ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 

   ข้ันตอนที่ ๕ ใหเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความ     
เสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับ           
สูงคอนขางสูงปานกลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท า
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไมพบวาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง 
เลย แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ ต่ า หรือ คอนขางต่ า ใหท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือใหหน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน  
หรือการด าเนินงานที่อาจกอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสีย่งการทุจรติ น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เพิ่มเติม) 

 

ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี ่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ

การอนุมัติ อนุญาต ไมด าเนินการตามล าดับค าขอ 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
-ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามล าดับค าขอ 

๒ ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การ
ประเมินความดีความชอบ การแตงตั้ง โยกยาย 
การด าเนินการวินัย เปนตน 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือ กิจกรรมให้ ความรู้ ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ เกี่ ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ให้กับผู้บริหารท้อง ถ่ิน และเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน  

๓ เบิกเงินราชการตามสทิธิเปนเทจ็ เชน คาลวงเวลา 
คาเชาบาน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาที่พัก 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือ กิจกรรมให้ ความรู้ ด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้องและ
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ให้กับผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณความเสี่ยง ที่มีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔  ตามล าดับความ 
             รุนแรงมาจัดท า แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตตอไป 

 
 

 

 

๑๒ 



 
ขั้นตอนท่ี ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

   ข้ันตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตใน
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของข้ันตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการ 
ยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ ส ีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ 
 

ท่ี มาตรการปองกัน 
การทุจริต 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

๑ -จัดท าคู่ มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
-ก าชับ ให้ เ จ้ าห น้าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบเสนอเรื่ อง
ตามล าดับค าขอ 

การพิจารณาตรวจสอบ
และเสนอความเห็นของ
ก า ร อ นุ มั ติ  อ นุ ญ า ต     
ไม่ด าเนินการตาม ล าดับ
ค าขอ 

 - - 

๒ -จัด กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

ความไมโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล เชน 
การป ร ะ เ มิ นค วาม ดี
ความชอบ การแตงตั้ง 
โยกยาย การด าเนินการ
วินัย เปนตน 

 - - 

๓ -จัด กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องและกิจกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิ
เป นเท็จ เช น ค าล วง
เวลา คาเชาบาน คาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่
พัก 

 - - 

 

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕  ว่าอยู่ในสถานะความ   
                เสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาท้ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
 

 สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองท ากิจกรรมเพิ่ม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 

กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 

 กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > 3 

 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนท่ี ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
    

   ข้ันตอนที่ ๗ น าผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตาม
สถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในข้ันตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู ในขายที่ยังแกไขไมได จะตอง         
มีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมตอไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี ้
    ๗.๑  เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
   ๗.๒  เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
    ๗.๓  ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

 

ตารางท่ี ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 
- 
 

- 

 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

 
- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 
 
 
                                                      
 

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิดใหเฝาระวังตอเน่ือง 
 

 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

 

ความเห็นเพิ่มเติม 

 
การพิ จารณาตรวจสอบและ เสนอ
ความเห็นของการอนุ มัติ  อ นุญาต       
ไม่ด าเนินการตาม ล าดับค าขอ 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
เช น การประเมินความดีความชอบ   
การแตงตั้ง โยกยาย การด าเนินการวินัย   
เปนตน 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

  
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน    
คาลวงเวลา คาเชาบาน  คาเบี้ยเลี้ยง   
คาพาหนะ  คาที่พัก 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
ขั้นตอนท่ี 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

  ข้ันตอนที่ ๘  เป็นการจัดท้ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตตามข้ัน ตอนที่ ๗ มี สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่้า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการก้ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ 

 

ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

๑  - - 
๒  - - 
๓  - - 

 
 
 

๑๕ 



 
 
ขั้นตอนท่ี 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    

  ข้ันตอนที่ ๙ เป็นการจัดท้าแบบรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลา
ของการรายงานผล ข้ึนอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการ
รายงานตามตารางที่ ๙  สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

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

 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

โอกาส/ความเสี่ยง 
 

 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเน่ือง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ).............................................................. 
........................................................................................................ 
 

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

 
หมายเหตุ : การด าเนินการข้ันตอนที่  ๙ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด จะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือรายงาน
ผลการด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
ได้ทราบต่อไป 

 
 
 
 

๑๖ 


