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ค าน า 
 

  เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ  
ต่าง ๆ ท่ีค้นหาต้นตนท่ีแท้จริงได้ยาก ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของ
องค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียง
การทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการ
ทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริต   
มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การ
เพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้ด าเนินการประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตข้ึน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจใน
การประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องหันการทุจริตเชิงรุกท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน      
ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเส่ียงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้ การน าเครื่องมือประเมินความ
เส่ียงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่างองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน         
แต่อย่างใด 
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการท างานในลักษณะท่ีทุกภาพระงานต้องประเมินความ
เส่ียงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงาน
ปกติของการเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมี
การรับรู้และยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะ
เป็นลักษณะก ากับติดตามความเส่ียง Pre-decision VS Post-decision VS เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ 
Post-Decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organization 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO ท่ีได้รับการยอม
รับมาต้ังแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยท่ีผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติม
อีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control over 
Financial Report - Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทางด้าน
การก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งท่ี 3 ในปี 2013 เป็นแนวทาง
เพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ท่ีก าหนดให้มีการควบคุม
ภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของ
การก ากับดูแลองค์การ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะตอบสนองต่อความ
คาดหวังขององค์การในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในองค์การ 
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ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
 หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
 หลักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการส่ังการชัดเจน 
 หลักการที่ 4 – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
 หลักการที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
 หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
 หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
 หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 หลักการที่ 10 – ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
 หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
 หลักการที่ 14 – มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินการต่อไปได้ 
 หลักการที่ 15 – มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการ 
               ควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ 5 : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 หลักการที่ 17 – ประเมินและส่ือสารข้อบกพร้องของการควบคุมภายในทันเวลา เหมาะสม 
 

 ท้ังนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และน าไปปฏิบัติได้) อีกท้ังท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
  1. Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิด ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น
ซ้ าอีก 
  2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยท าการลดระดับความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น        
แก่ผู้บริหาร 
  3. Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีน าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการกระท าผิดในส่วน
ท่ีพฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู้ว่าท า
ไปมีความเส่ียงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเข้า
มาได้อีก 
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   4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นท่ีไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor) 
 
4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ
ความภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี
สามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  แบ่งประเภทความเส่ียงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี ้
  5.1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
  5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  ก่อนท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจาก
ภารกิจในแต่ละประเภทท่ีจะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเส่ียงการทุจริต
ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี และ
ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  เมื่อ
คัดเลือกได้แล้วให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบั ติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จากนั้นจึงลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเส่ียงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเส่ียงในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 
 

 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
  
 
 

1. งานด้านการพิจารณาอนุมตัิ อนญุาตของทางราชการ 

2. กระบวนการ การขออนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคารหรือหรือถอน 

3. รายละเอียดของข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนญุาตก่อสร้างอาคารฯ 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

  ขั้นตอนท่ี 1 น าข้อมูลท่ีได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์
การปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเส่ียงตามขั้น ตอนท่ี 1 ให้ท าการระบุความเส่ียงอธิบาย
รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้อง
ค านึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องท่ีจะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไม่พบความเส่ียง หรือโอกาสเส่ียงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเส่ียงในเรื่องนั้น ๆ ในการ
ด าเนินงานท่ีไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเส่ียง
การทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเส่ียงซึ่งเป็น Known Factor หรือ 
Unknown Factor 
 

Known Factor ความเส่ียงท้ัง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน ความหมายได้ว่า 
มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

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

 
เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรพัย์ 
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 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คร้ังที่ 1) 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
 1. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 
 3. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unkn0wn Factor) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนแล้ว) 

Unkn0wn Factor 
(ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

-  

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่ 
- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความ
ดีความชอบการแต่งต้ัง โยกย้าย การด าเนินการวินัย เป็นต้น 

-  

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา  
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

-  

 
ตารางที่ 1 อธบิายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการ 
     ทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนมากที่สุด 
 - ความเส่ียงท่ีเคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Known 
Factor 
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unkn0wn Factor 
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown 
Factor ก็ได้ 
 
 
 
 
 
 



8 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 ขั้นตอนท่ี 2 ให้น าข้อมูลจากตารางท่ี 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต่
ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลืองส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงใน
ช่องสีไฟจราจร 

 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 

  สถานะสีเขียว : ความเส่ียงระดับต่ า 

  สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัด ระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

  สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมหน่วยงานตามหน้าท่ี
ปกติ 

  สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีมี ผู้เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
 - - - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน 
ความดีความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย การด าเนินการวินัย 
เป็นต้น 

 - - - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา  
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

 - - - 

 

ตารางท่ี 2 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
ตามสีไฟจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับต่ า 
  - สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง 
  - สีส้ม หมายถึง ความเส่ียงระดับสูง 
  - สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก 
 
 
 
 
 
 



9 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 

 ขั้นตอนท่ี 3 น าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 2 มาท าการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้
จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ในการหาค่า 
ดังนี้ 

 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตท่ีต้องท าการป้องกันไม่
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวกับข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ท่ี 2 หรือ 3 
 - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัตินั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี 1 หรือ 2 
 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอ้มูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

3  2  1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3  2  1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

2 2 4 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งต้ังโยกย้าย การ
ด าเนินการวินัย เป็นต้น 

2 2 4 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

2 2 4 

ตารางที่ 3 น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
 (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความเป็นของการเฝ้าระวังขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น 
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการ 
ตามล าดับค าขอ 

2 - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ัง
โยกย้าย การด าเนินการวินัย เป็นต้น 

2 - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

2 - 

 
ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balances Scorecard 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น 
Financial 

 X X 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย  
Customer/User 

 X X 

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน  
Internal Process 

X X  

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้  
Learning & Growth 

X X  
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

 ขั้นตอนท่ี 4 ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการ
ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ)  โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ความเส่ียง 
ระดับต่ า 

ความเส่ียง 
ระดับปานกลาง 

ความเส่ียง 
ระดับสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ดี 

ต่ า  
(1) 

ค่อนข้างต่ า  
(2) 

ปานกลาง
(3) 

ค่อนข้างต่ า 
(4) 

ปานกลาง 
(5) 

ค่อนข้างสูง
(6) 

ปานกลาง 
(7) 

ค่อนข้างสูง 
(8) 

สูง 
(9) 

ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น  
การประเมินความดีความชอบ 
การแต่งต้ังโยกย้าย  
การด าเนินการวินัย เป็นต้น 

ดี 

ต่ า  
(1) 

ค่อนข้างต่ า  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

ค่อนข้างต่ า 
(4) 

ปานกลาง 
(5) 

ค่อนข้างสูง 
(6) 

ปานกลาง 
(7) 

ค่อนข้างสูง 
(8) 

สูง 
(9) 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

ดี 

ต่ า  
(1) 

ค่อนข้างต่ า  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

ค่อนข้างต่ า 
(4) 

ปานกลาง 
(5) 

ค่อนข้างสูง 
(6) 

ปานกลาง 
(7) 

ค่อนข้างสูง 
(8) 

สูง 
(9) 

 
ตารางที่ 4 ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุม  
 ความเส่ียงการทุจริต โดยการวิเคราะห์ จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเส่ียงเรื่องท่ีท า 
 การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเส่ียงการทุจริต มีค่าความเส่ียงอยู่ระดับใด  
 จะได้น าไปบริหารจัดการความเส่ียง ตามความรุนแรงของความเส่ียง 
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนท่ี 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง Risk – 
Control Matrix Assessment ในตารางท่ี 4 ท่ีอยู่ในช่องค่าความเส่ียง อยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูงปานกลาง มา
ท าแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความ
เส่ียง ในตารางท่ี 4 ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเส่ียงการทุจริต
อยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงหรือการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดหรือ
มีโอกาสเกิดความเส่ียงการทุจริต น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริตเพิ่มเติม) 
 

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2564 

 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 

การอนุมิ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน
การปฏิบั ติงานให้ ละ เอียด ชัดเจน และ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามล าดับค าขอ 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น  
การประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย 
การด าเนินการวินัย เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรม ให้ความรู้ ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ เกี่ ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา  
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ ด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม  ให้ ความรู้ เ กี่ ย วกับ
ระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง
และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

ตารางที่ 5  พิจารณาเหตุการณ์ความเส่ียง ท่ีมีค่าความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 4 ตามล าดับความรุนแรง 
  มาจัดท า แผนบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
 
 
 



13 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 ขั้นตอนท่ี 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเส่ียงการ
ทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

 

ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสียงขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 - จัดท า คู่มือการปฏิบั ติงาน แผนผัง ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามล าดับ
ค าขอ 

การพิจารณาตรวจสอบ
และเสนอความเห็นของ
การอนุมัติ อนุญาต ไม่
ด าเนินการตามล าดับ 
ค าขอ 

 - - 

2 - จั ดกิ จกรรมฝึ กอบรม  ส่ ง เสริ ม ด้ าน คุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน
ท้องถ่ินให้กับผู้บริหารท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน 

ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดี 
ความชอบ การแต่งต้ัง 
โยกย้าย การด าเนินการ
วินัย  เป็นต้น 

 - - 

3 - จั ดกิ จกรรมฝึ กอบรม  ส่ ง เสริ ม ด้ าน คุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ให้กับผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิ
เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

 - - 

 

ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเส่ียงในตารางท่ี 5 ว่าอยู่ใน  
               สถานะความเส่ียงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ 
 

  สถานะสีเขียว  : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
  สถานะสีเหลือง  : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
  สถานะสีแดง  : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
เพิ่มข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนท่ี  น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 
สถานะ ซึ่งในขั้นตอนท่ี 7 สถานะความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้ 
  7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
  7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
  7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 

ตารางที่ 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกิดกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 
 

7.2 (สถานะสีเหลอืง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 
 

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น  
การประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย  
การด าเนินการวินัย เป็นต้น 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนท่ี 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเส่ียงการ
ทุจริตตามขั้นตอนท่ี 7 มีสถานะความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง 
ความเส่ียงระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสูงมาก เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 

ท่ี 
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1  - - 
2  - - 
3  - - 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนท่ี 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต
หรือสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ตารางท่ี 8 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ
รายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก 6 เดือน ซึ่งแบบในการรายงานตาม
ตารางท่ี 9 สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่……………………………………………………………….. 

หน่วยงานที่ประเมิน…………………………….……………………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการด าเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

ผลการด าเนินงาน ………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

หมายเหตุ : การด าเนินการขั้นตอนท่ี 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  หรือรายงานผลการ
ด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 1) ภายในเดือน เมษายน 2564 ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันได้ทราบ
ต่อไป 

 


