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คํานํา 

    
   เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจาก
สาเหตุตางๆ ท่ีคนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต 
คือ การแกไขปญหาการทุจริตที่ย่ังยืน ซ่ึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปน  
เจตจํานง ของทุกองคกที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล การนําเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการดําเนินการ  
ขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหา        
นอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรที่ไมมีการนํา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด 
 

   งานิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต จึงไดดําเนินการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนใหกับหนวยงานภาครัฐและผูสนใจในการ
สรางความเขาใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือ 
แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มปีระสิทธิภาพตอไป 
 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลสาํราญใต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต           ๑ – ๕ 
-วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต       ๑ 
-การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร    ๑ 

-กรอบการประเมนิความเสี่ยงการทุจริต            ๑ - ๒ 
-องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต         ๓ 
-ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต           ๓ 
-ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต        ๔ 
-ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต       ๕ 

 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)  
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต         ๖ – ๑๖  
 -ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)              ๖ – ๗ 
 -ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง      ๘ 
 -ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)      ๙ – ๑๐ 
 -ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคมุความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)      ๑๑ 
 -ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง                       ๑๒ 
 -ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง                ๑๓ 
 -ขั้นตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง             ๑๔ 
 -ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง            ๑๕ 
 -ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง           ๑๖ 
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๑. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

   มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต        
ในองคกรได ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยม      
ในการตอตานการทุจริตใหแก บุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริต ในองคกร            
ทั้งนี้  การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช ในองคกรจะชวยใหเป นหลักประกันในระดับหนึ่ง                
วาการดําเนิน การขององคกรจะไม มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะ
ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกร
ที่ไมมีการนําเคร่ืองมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบติังานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด 
 

   วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ           
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต  
ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมิน     
ความเสี่ยงกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตาม
ภาระงานปกติของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความ
รับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรูและยอมรับจากผู ที่เกี่ยวของ (ผู นําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision         

สวนการตรวจสอบภายในจะเปนในลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยง  Pre-decision VS Post-
decisionVS  
เปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 
 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐาน
ที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป 1992 โดยท่ีผานมา มีการออกแนวทางดานการ
ควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อป 2006 เปนแนวทางดานการทํารายงานทางการเงิน 
Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี 2 
เมื่อป 2009 เปนแนวทางดานการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 
3 ในป 2013 เปนแนวทางเพิ่มเติมดานการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated 
Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในป 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิม
ของป 1992 ที่กําหนดใหมีการควบคมุภายในแตเพิ่มเติมในสวนอ่ืน ๆ ใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
เพิ่มเติมเรื่องการสอดสอง ในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวา          
มีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝ าระวังและ
ตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
 
 

๑ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 



สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 

องคประกอบที่ 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ 1 – องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ 4 - องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
หลักการท่ี 5 – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 – กําหนดเปาหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 

หลักการที่ 12 – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 
องคประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13 – องคกรมีขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ 

หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอ 

                 การควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 5: กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา  เหมาะสม 

   ทั้งน้ี องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & 

Function (มีอยูจริง และนําไปปฏิบัติได) อีกทั้งทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
              

   กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
๑. Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมให                 

เกิดขึ้นซ้ําอีก 
๒.  Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตอง 

สอดสองตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแส        
นั้นแกผูบริหาร 

๓.   Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมท่ีนําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด 
ในสวนที่พฤติกรรมท่ีเคยรบัรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ท้ังที่รูว
าทาํไปมีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามา
ไดอีก 

๔.  Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปราม 
ลวงหนาในเรื่องประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาใน
อนาคต (Unknown Factor) 
 
 

๒ 



 
 
๔. องคประกอบทีท่ําใหเกิดการทุจริต 
 

   องคประกอบหรือปจจัย ที่นําไปสูการทุจริต ประอบดวย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุม
กํากับควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา
ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต   แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน ๓ ดาน ดังนี้ 
   ๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี 
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
    ๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที ่
   ๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ 



 
 
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดงันี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
 
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

   กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน      
จากภารกิจในแตละประเภทท่ีจะทําการประเมิน ซึ่งคูมือนี้ไดจําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตไว ๓ ดาน ดังน้ี ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มี
ภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและ         
ตําแหนงหนาท่ีและความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกไดแลว ใหทําการคัด เลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้นๆ โดยเฉพาะ   
การดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดเตรียมขอมูล ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง      
หลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงลงมือทําการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ตัวอยางในการประเมินความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 



 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
 

   ขั้นตอนที่ ๑ นําขอมูลที่ไดจากข้ันเตรียมการในสวนรายละเอียดข้ันตอน แนวทางหรือ
เกณฑการปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
นั้นยอมประกอบไปดวยขั้นตอนยอยในการระบุความเสี่ยงตามขั้น ตอนท่ี ๑ ใหทําการระบุความเส่ียง 
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเทานั้น และในการ
ประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการประเมินดวย เนื่องจากใน
กระบวนงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ํา แตอาจพบวามีความเสี่ยง
ในเรื่องนั้นๆ ในการดําเนินงานที่ไมไดอยูในขั้นตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมีมาตรการปอง
กันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภทของความเสี่ยง   
ซึ่งเปน Known Factor หรือ Unknown Factor 

 

 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตางๆ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Known Factor 
 

ความเสี่ยงท้ัง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวา 
มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตํานานอยูแลว 

 

Unknown 
Factor 

ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต  
ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น (คดิลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ) 

๖ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 



 

 
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 
    ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต  แบงออกเปน  ๓  ดาน     

๑. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
๒.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
3.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

 

 

ที่ 
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแลว) 

Unknown Factor 
(ยังไมเคยเกิดขึ้น) 

๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ 
 

-  

๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและ 
ตําแหนงหนาที ่
-ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมิน
ความดีความชอบการแตงตั้ง โยกยาย การดําเนินการวินัย   
เปนตน 

 

-  

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

-  

 
 

ตารางที่ ๑ อธบิายรายละเอยีดความเสีย่งการทจุรติ เชน รูปแบบ พฤตกิารณการทจุรติทีม่ีความเสีย่งการทจุรติ        
              เทานั้น และควรอธบิายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอยีด ชดัเจน มากทีสุ่ด 
   - ความเสี่ยงทีเ่คยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ําสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเคร่ืองหมายในชอง Known Factor 

 - หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด ใหใส    

   เครื่องหมาย ในชอง Unknown Factor 

 - หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor      
   ก็ได 
 
 
 
 

๗ 



 

 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

 

   ขั้นตอนที่ ๒ ใหนําขอมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในชองสีไฟจราจร 
 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
     สถานะสีเขียว    : ความเสี่ยงระดับต่ํา 
     สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัด ระวัง 
ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคมุดูแลได 
      สถานะสีส ม   : ความเสี่ยงระดับสูง เป นกระบวนงานท่ีมีผู เกี่ยวข องหลายคน        
หลายหนวยงานภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงาน
ตามหนาที่ปกติ 
      สถานะสีแดง    : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคล 
ภายนอกคนที่ไมรู จักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง
สม่ําเสมอ 

 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 

๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ 

 - - - 

๒ ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมิน
ความดีความชอบ การแตงตั้ง โยกยาย การดําเนินการวินัย 
เปนตน 

 - - - 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชา   
บาน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก 

 - - - 

 

ตารางที่ ๒ นาํโอกาส/ความเสี่ยงการทจุรติ จากตารางที่ ๑ นํามาแยกสถานะความเสีย่งการทจุริต 
  ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา 
                   - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
                      - สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
                      - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 

 
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 

   ขั้นตอนที่ ๓ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยง
รวม ซึ่งไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ  
ในการใหคา ดังนี้ 
         ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี 
           - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการปองกัน
ไมดําเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ ๓ หรือ ๒ 
           - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ
แสดงวากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการ
ทุจริตคาของ SHOULD คือ คาท่ีอยูในระดับ ๑ เทานั้น 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
                กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders
รวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด
รายจายเพิ่ม Financial คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผู ใชบริการ กลุ มเปาหมาย
Customer/User คาอยูท่ี ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี ๑ หรือ ๒ 

 

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบยีนขอมูลที่ตองเฝาระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทจุริต ระดับความจําเปน 
ของการเฝาระวัง 

3    2    1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3    2    1 

คาความเสี่ยงรวม 
จําเปน X รุนแรง 

 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น

ขอ งการอนุมั ติ  อนุญาต  ไม  ดํ า เนิ นการ
ตามลําดับคําขอ 

๒ ๒ ๔ 

๒ ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 
การประเมินความดีความชอบ การแตงตั้ง 
โยกยาย การดําเนินการวินัย เปนตน 

๒ ๒ ๔ 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวง
เวลา คาเชาบาน  คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ     
คาที่พัก 

๒ ๒ ๔ 

 

ตารางที่ ๓ นาํขอมูลทีม่สีถานะความเสีย่งใน ชองสสีม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาคาความเส่ียงรวม 
             (ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คณู ระดับความรนุแรงของผลกระทบ) 
 
 
 

๙ 



 
 

 

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวังขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กจิกรรมหรือข้ันตอนหลกั 
MUST 

กจิกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุ มัติ  อนุญาต ไม  ดํ า เนินการ
ตามลําดับคาํขอ 

๒ - 

๒ ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 
การประเมินความดีความชอบ การแตงตั้ง 
โยกยาย การดําเนินการวินัย เปนตน 

๒ - 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวง
เวลา คาเช าบาน ค าเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ  
คาที่พัก 

๒ - 

 
ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึงหนวยงาน
กํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย 

 

 
 

X 
 

X 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลดลง รายจายเพิ่มข้ึน 
Financial 

 

 
 

X 
 

X 

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 
Customer/User 

 

 
 

X 
 

X 

ผ ลกร ะทบต อกร ะบวนง านภา ย ใน  Internal 
Process 

 

X 

 

X 
 

กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & 
Growth 

 

X 

 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
   ขั้นตอนท่ี ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมิน
การควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เม่ือเทียบกับคุณภาพการ
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 การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบ
ถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพการจัดการ 

 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทจุริต 
ความเสี่ยง
ระดับต่ํา 

ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต    
ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ ดี 

ต่ํา (๑) คอนขางต่ํา (๒) ปานกลาง (๓) 
คอนขางต่ํา 

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

คอนขางสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

คอนขางสูง (๘) สูง (๙) 

ค ว า ม ไ ม  โ ป ร  ง ใ ส ใ น ก า ร
บริหารงาน บุคคล เช น  การ
ประเมินความดีความชอบ การ
แตงต้ัง โยกยาย การดําเนินการ
วินยั เปนตน 

ดี 

ต่ํา (๑) คอนขางต่ํา (๒) ปานกลาง (๓) 
คอนขางต่ํา 

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

คอนขางสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

คอนขางสูง (๘) สูง (๙) 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ 
เช น ค าลวงเวลา คาเช าบาน  
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก ดี 

ต่ํา (๑) คอนขางต่ํา (๒) ปานกลาง (๓) 
คอนขางต่ํา 

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

คอนขางสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

คอนขางสูง (๘) สูง (๙) 

 

ตารางที่ ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รนุแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทําการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง 
                 การทุจริต  โดยการวิเคราะห จากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทําการประเมิน  
                (ดี/พอใช/ออน) เพ่ือประเมินวา ความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยงอยูระดับใด จะไดนําไปบริหาร 
                จัดการความเสี่ยง  ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
 
 
 
 

๑๑ 



 
 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 

   ขั้นตอนที่ ๕ ใหเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความ     
เสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับ           
สูงคอนขางสูงปานกลาง มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีที่หนวยงานทํา
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางท่ี ๔ ไมพบวาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง 
เลย แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ ต่ํา หรือ คอนขางต่ํา ใหทําการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือใหหนวยงานพิจารณาทําการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน  
หรือการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เพิ่มเติม) 

 

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ

การอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ 
-จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจน และเผยแพรให
เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
-กําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามลําดับคําขอ 

๒ ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การ
ประเมินความดีความชอบ การแตงตั้ง โยกยาย 
การดําเนินการวินัย เปนตน 

-จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม 
จริยธ รรม  หรื อ กิจกรรม ใหคว ามรู ด าน
คุณธรรม จริยธรรม ใหความรู เ ก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให
ความรู เ ก่ียวกับวินัยพนักงานสวนทอง ถ่ิน 
ให กับผูบริหารทองถ่ิน และเจาหน าที่ ใน
หนวยงาน  

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา 
คาเชาบาน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาท่ีพัก 

-จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม 
จริยธ รรม  หรื อ กิจกรรม ใหคว ามรู ด าน
คุณธรรมจริยธรรม ใหความรูเก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่ งการที่ เ ก่ียวของและ
กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวน
ทองถ่ิน ใหกับผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน และเจาหนาที่ในหนวยงาน 

 

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณความเสีย่ง ที่มีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔  ตามลําดับความ 
             รุนแรงมาจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตตอไป 
 
 
 

๑๒ 



 

 
ข้ันตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

   ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตใน
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของข้ันตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปนการ 
ยืนยันผลการปองกันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวัง
ความเสี่ยงการทุจริตตอไป ออกเปน ๓ สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทาํรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
 

ที ่ มาตรการปองกัน 
การทุจริต 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

๑ -จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจน และเผยแพรให
เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติให
เปนแนวทางเดียวกัน 
-กําชับ ให เจ าหน าที่ ผู รั บผิ ดชอบเสนอ เรื่ อ ง
ตามลําดับคําขอ 

การพิจารณาตรวจสอบ
และเสนอความเห็นของ
ก า ร อ นุ มั ติ  อ นุ ญ า ต     
ไมดําเนินการตาม ลําดับ
คําขอ 

 - - 

๒ -จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมใหความรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมใหความรูเก่ียวกับวินัยพนักงาน
สวนทองถิ่น ใหกับผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาท่ี
ในหนวยงาน 

ความไมโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล เช น 
ก า รประ เมิ นค วา มดี
ความชอบ การแตงตั้ง 
โยกยาย การดําเนินการ
วินัย เปนตน 

 - - 

๓ -จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมใหความรูดานคุณธรรม
จริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและกิจกรรมใหความรู
เก่ียวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่น ใหกับผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ ใน
หนวยงาน 

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

 - - 

 

ตารางที่ ๖ ใหรายงานสถานะของการเฝาระวังการทจุริตตามแผนบรหิารความเสี่ยงในตารางที่ ๕  วาอยูในสถานะความ   
                เสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทํากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยูในขายที่ยังแกไขไมได 
 

 สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 

 สถานะสีเหลอืง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรนุแรง < 3 

 สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
 กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทจุริตไมลดลงระดับความรนุแรง > 3 

 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 
 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
    

   ขั้นตอนที่ ๗ นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตาม
สถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนท่ี ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยูในขายที่ยังแกไขไมได จะตอง         
มีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมตอไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้ 
    ๗.๑  เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
   ๗.๒  เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
    ๗.๓  ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

 

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทาํระบบความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 

 

มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 
- 
 

- 

 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 

 

มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

 
- 
 

- 

 
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิดใหเฝาระวังตอเนื่อง 

 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 

 

ความเห็นเพิ่มเติม 

 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความ เห็ นของการอนุมั ติ  อนุญาต  
ไมดําเนินการตาม ลําดับคําขอ 

ยังไมเกิดใหเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
เช น การประเมินความดีความชอบ   
การแตงตั้ง โยกยาย การดําเนินการวินัย  
เปนตน 

ยังไมเกิดใหเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน    
คาลวงเวลา คาเชาบาน  คาเบี้ยเลี้ยง   
คาพาหนะ  คาที่พัก 

ยังไมเกิดใหเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

 
 
 

๑๔ 



 
 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

  ขั้นตอนที่ ๘  เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตตามขั้น ตอนท่ี ๗ มี สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับสูงมากเพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
 
 

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 

 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทจุริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

๑  - - 
๒  - - 
๓  - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 
 
ข้ันตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    

  ขั้นตอนท่ี ๙ เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตหรือสถานะแผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ตอผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งหวงระยะเวลา
ของการรายงานผล ข้ึนอยูกับหนวยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการ
รายงานตามตารางที่ ๙  สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของหนวยงาน 

 

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ  วันที่................................................ 
หนวยงานที่ประเมิน ........................................................................................................ 
 

 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

โอกาส/ความเส่ียง 
 

 

สถานะของการดําเ นินการ
จัดการความเสี่ยง 

  ยังไมไดดําเนินการ 
  เฝาระวัง และติดตามตอเน่ือง 
  เริ่มดําเนนิการไปบาง แตยังไมครบถวน 
  ตองการปรบัปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).............................................................. 
........................................................................................................ 
 

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

 
หมายเหตุ : การดําเนินการขั้นตอนท่ี  ๙ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
องคการบริหารสวนตําบลสําราญใต จะรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือรายงาน
ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลสําราญใต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ไดทราบตอไป 

 
 
 
 

๑๖ 


