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ค าน า 

  เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทำงลบ ซึ่งปัญหำมำจำกสำเหตุต่ำงๆ 
ที่ค้นหำต้นตอที่แท้จริงได้ยำก ควำมเสี่ยงจึงจ ำเป็นต้องคิดล่องหน้ำเสมอ กำรป้องกันกำรทุจริต คือ กำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำส่วนรำชกำร และเป็นเจตจ ำนง ของทุกองค์กรที่
ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวำระเร่งด่วนของรัฐบำล กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำ
ใช้ในองค์กร  จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่ำกำรด ำเนินกำรขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณี
ที่พบกับกำรทุจริตที่ไม่คำดคิด โอกำสที่จะประสบปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็น
ควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียม  
กำรป้องกันล่วงหน้ำไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด 

  ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม จึงได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตขึ้น 
โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงำนภำครัฐ และผู้สนใจในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ มีมำตรกำรระบบ หรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต ซึ่งเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตสำมำรถจะช่วยลดควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต กำรออกแบบและกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมจะช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่
บุคลำกรขององค์กรถือเป็นกำรป้องกันกำรเกิดกำรทุจริต ในองค์กร ทั้งนี้ กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำใช้
ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่ำกำรด ำเนินกำรขอองค์กรจะไม่มีกำรทุจริต หรือในกรณีที่พบกับ
กำรทุจริตที่ไม่คำดคิดโอกำสที่จะประสบปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอ่ืน หรือหำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นก็จะเป็นควำม
เสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำ
ไวโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซึ่งไม่ใช่กำรเพ่ิมภำระงำนแต่อย่ำงใด 
 

  วัตถุประสงค์หลักของกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีมำตรกำร 
ระบบ หรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตซึ่งเป็นมำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป  
  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจาการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นกำรท ำงำนในลักษณะทีทุกภำระงำนต้องประเมิน ควำมเสี่ยง 
ก่อนปฏิบัติงำนทุกครั้ง  และแทรกกิจกรรมกำรตอบโต้ควำมเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนหลักตำมภำระงำนปกติของ
กำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงจำกทุกภำระงำนร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของควำมรับผิดชอบที่มีกำรรับรู้และยอมรับจำกผู้
ที่เก่ียวข้อง (ผู้น ำส่งงำนให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision สว่นกำรตรวจสอบภำยในจะเป็นในลักษณะก ำกับติดตำม
ควำมเสี่ยง Pre-decision VS Post-decision VS เป็นกำรสอบทำน เป็นลักษณะ Post Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตำมหลักของกำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) ตำมมำตรฐำน COSO 
2013 (Committee of sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมำตรฐำน COSO เป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำร
ยอมรับมำตั้งแต่เริ่มออกประกำศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่ำนมำ มีกำรออกแนวทำงด้ำนกำรควบคุมภำยในเพ่ิมเติม
อีก 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี  2006 เป็นแนวทำงด้ำนกำรท ำรำยงำนกำรเงิน  Internal Control over 
Financial Report –Guidance For Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทำงด้ำนกำร
ก ำกับติดตำม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่  3 ในปี 2013 เป็นแนวทำงเพ่ิมเติมด้ำน
กำรควบคุมภำยใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices  กำร
ปรับปรุงใน         ปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่ก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในแต่
เพ่ิมเติมในส่วนอ่ืนๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเพ่ิมเติมเรื่องกำรสอดส่อง ในภำพรวมของกำรก ำกับดูแลกิจกำร ดังนั้น 
กำรควบคุมภำยในจึงถือว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรที่จะตอบสนองต่อควำมคำดหวังของกิจกำรในกำรป้องกัน
เฝ้ำระวังและตรวจสอบกำรทุจริตภำยในกิจกำร 
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องค์ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักกำรที่ 1 – องค์กรยึดหลักควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักกำรที่ 2 – คณะกรรมกำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรก ำกับดูแล 
  หลักกำรที่ 3 – คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร มีอ ำนำจกำรสั่งกำรชัดเจน 
  หลักกำรที่ 4 – องค์กร จูงใจ รักษำไว้ และจูงใจพนักงำน 
  หลักกำรที่ 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกต ำแหน่งรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน 
องค์ประกอบท่ี 2 : การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) 
  หลักกำรที่ 6 – ก ำหนดเป้ำหมำยชัดเจน 
  หลักกำรที่ 7 – ระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม 
  หลักกำรที่ 8 – พิจำรณำโอกำสที่เกิดกำรทุจริต 
  หลักกำรที่ 9 – ระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 
องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักกำรที่ 10 – ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  หลักกำรที่ 11 – พัฒนำระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรควบคุม 
  หลักกำรที่ 12 – ควบคุมให้นโยบำยสำมำรถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบท่ี 4 : สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลักกำรที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภำพ 
  หลักกำรที่ 14 – มีกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ให้กำรควบคุมภำยในด ำเนินต่อไปได้ 
  หลักกำรที่ 15 – มีกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก ในประเด็นที่อำจกระทบต่อ 

กำรควบคุมภำยใน 
องค์ประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักกำรที่ 16 – ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
  หลักกำรที่ 17 – ประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในทันเวลำ เหมำะสม 
  ทั้งนี้ องค์ประกอบกำรควบคุมภำยในแต่ละองค์องค์ประกอบและหลักกำรจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และน ำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท ำงำนอย่ำงสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท ำให้กำรควบคุม
ภำยในมีประสิทธิผล 
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 

1. Corrective : แก้ไขปัญหำที่เคยรับรู้ว่ำเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้วท ำอย่ำงไรจะไม่ให้ 
เกิดข้ึนซ้ ำอีก 

2. Detectivc : เฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยง ท ำอย่ำงไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บำงเรื่องที่น่ำสงสัยท ำกำรลดระดับควำมเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบำะแส
นั้นแก่ผู้บริหำร 

3. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น ำไปสู่กำรสุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด   
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำมีโอกำสสูงที่จะเกิดขึ้นซ้ ำอีก (Known Factor) ทั้ง
ที่รู้ว่ำท ำไปมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยกำรปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่ำงให้กำรทุจริต
เข้ำมำได้อีก 

ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
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  4. Forecasting : กำรพพยำกรณ์ประมำณกำรสิ่งที่อำจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรำมล่วงหน้ำ  
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำ ในอนำคต 
(Unknown Factor) 
4. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปัจจัย ที่น ำไปสู่กำรทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive) หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกำส ซึ่งเกิดจำกช่องโหว่ของระบบต่ำงๆ คุณภำพกำรควบคุมก ำกับควบคุม
ภำยในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationailzation หรือ กำรหำเหตุผลสนับสนุนกำรกระท ำตำมทฤษฎีสำมเหลี่ยม
กำรทุจริต (Frand Triangie) 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต  ออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 

  5.1 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
ให้บริกำรประชำชนอนุมัติ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ
ทำงรำชกำร พ.ศ.2558) 
  5.2 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
  5.3 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐ 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  ก่อนท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ต้องท ำกำรคัดเลือกงำนหรือกระบวนงำนจำกภำรกิจใน
แต่ละประเภทที่จะท ำกำรประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ ำแนกขอบเขตของกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 3 ด้ำน ดังนี้ 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจให้บริกำรประชำชน
อนุมัติ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 
2558) ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่และควำมเสี่ยงกำรทุจริตใน
ควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท ำกำร
คัดเลือกกระบวนงำนของประเภทด้ำนนั้นๆ โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต และจัดเตรียม
ข้อมูล ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หรือแนวทำงหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง จำกนั้นจึงลงมือท ำกำรตำม
ขั้นตอนประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตตัวอย่ำงในกำรประเมินควำมเสี่ยง ในกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรออก
ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

  ขั้นตอนที่ 1 น ำข้อมูลที่ได้จำกขั้นเตรียมกำรในส่วนรำยละเอียดขั้นตอน แนวทำงหรือเกณฑ์  
กำรปฏิบัติงำนของกระบวนงำนที่จะท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  ซึ่งในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นย่อม
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในกำรระบุควำมเสี่ยงตำมขั้นตอนที่ 1 ให้ท ำกำรระบุควำมเสี่ยงอธิบำยรำยละเอียด 
รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงเฉพำะที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริตเท่ำนั้น และในกำรประเมินต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงใน
ภำพรวมของกำรด ำเนินงำนเรื่องที่จะท ำกำรประเมินด้วย เนื่องจำกในกำระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน 
อำจไม่พบควำมเสี่ยง หรือโอกำสเสี่ยงต่ ำ แต่อำจพบว่ำมีควำมเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในกำรด ำเนินงำนที่ไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำหน่วยงำนจะมีมำตรกำรป้องกันหรือแก้ไขควำมเสี่ยงกำรทุจริตนั้นอยู่แล้ว น ำ
ข้อมูลรำยละเอียดดังกล่ำวลงในประเภทของควำมเสี่ยงซึ่งเป็น Know Factor หรือ Unknow Factor 
 

Know Factor ควำมเสี่ยงทั้งปัญหำ/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่ำเคยเกิดมำก่อน คำดหมำยได้ว่ำ 
มีโอกำสสูงที่จะเกิดซ้ ำ หรือมีประวัติ มีต ำนำนอยู่แล้ว 
 

Unknow Factor ปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำรพยำกรณ์ ประมำณกำรล่วงหน้ำในอนำคต 
ปัญหำ/พฤติกรรม ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึน (คิดล่วงหน้ำ ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 

 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
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 การประเมินความเสีย่งการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) 
     ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
 1. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 
 2. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
 3. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร 
     ทรัพยำกรภำครัฐ 
 

ตารางท่ี 1 : ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) (ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต -  
 - กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ    
 อนุญำตไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ   
    

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและ -  
 ต าแหน่งหน้าที่   
 - ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรประเมินควำมดี   
 ควำมชอบกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย กำรด ำเนินกำรวินัย เป็นต้น   
    

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ -  
 และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครฐั   
 - เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน    
 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก   
    

 
*** อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสีย่งการทุจริต 

เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 
- ควำมเสี่ยงทีเ่คยเกิด หรือคำดว่ำจะเกิดซ้ ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมำยในช่อง Know Factor 
- หำกไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำก่อน แต่มีควำมเสี่ยงจำกกำรพยำกรณ์ในอนำคตว่ำมีโอกำสเกิด ให้ใส่ 
  เครื่องหมำยในช่อง Unknow Factor 
- หน่วยงำนสำมำรถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่ำเป็นประเภท Know Factor หรือ Unknow Factor ก็ได้ 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ 2 ให้น ำข้อมูลจำกตำรำงที่ 1 มำวิเครำะห์เพ่ือแสดงสถำนะควำมเสี่ยง      
กำรทุจริตของแต่ละโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ออกตำมรำยสีไฟจรำจร เขียน ส้ม แดง โดยระบุสถำนะของ      
ควำมเสี่ยงในช่องสีไฟจรำจร 

 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   สถำนะสีเขียว : ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 
   สถำนะสีเหลือง : ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำมรอบคอบระมัดระวัง 
       ในระหว่ำงปฏิบัติงำน ตำมปกติควบคุมดูแลได้ 
   สถำนะสีส้ม : ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคนหลำย 
       หน่วยงำนภำยในองค์กร มีหลำยขั้นตอนจนยำกต่อกำรควบคุม 
        หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำนตำมหน้ำที่ปกติ 

สถำนะสีแดง : ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับ  
                       บุคคลภำยนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน  

  ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ  - - - 
 อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ     
      

2 ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น กำรประเมิน  - - - 
 ควำมดีควำมชอบ กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย กำรด ำเนินกำร     
 วินัย เป็นต้น     
      

3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำ  - - - 
 บ้ำน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก     
      
 

 ตารางท่ี 2 น ำโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 1 น ำมำแยกสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
  ตำมไฟสีจรำจร - สีเขียว หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 
    - สีเหลือง หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง 
    - สีส้ม หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับสูง 
    - สีแดง หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 

  ขั้นตอนที่ 3 น ำโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 2 มำท ำกำรหำค่ำควำมเสี่ยงรวม 
ซึ่งได้จำกระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง คูณด้วย ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ในกำรให้ค่ำ 
ดังนี้ 
  3.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้ 
  - ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงำนนั้นๆ แสดงว่ำกิจกรรมหรือขั้นตอน
นั้น เป็น MUST หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นสูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ต้องท ำป้องกันไม่ด ำเนินกำรไม่ได้ 
ค่ำของ MUST คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
  - ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงำนนั้นๆ แสดงว่ำ
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมำยถึง มีควำมจ ำเป็นต่ ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตค่ำของ 
SHOULD คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่ำนั้น 
  3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้ 
  กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำย
เพ่ิมขึ้น Financial ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
Customer/User ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal 
Process หรือกระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth ค่ำอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 

ตารางท่ี 3 : SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม 
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ จ าเป็น x รุนแรง 

3    2    1 3    2    1  
1 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็น 2 2 4 

 ของกำรอนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำม    
 ล ำดับค ำขอ    

2 ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น 2 2 4 
 กำรประเมินควำมดีควำมชอบ กำรแต่งตั้ง    
 โยกย้ำย กำรด ำเนินกำรวินัย เป็นต้น    

3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วง 2 2 4 
 เวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ    
 ค่ำที่พัก    
 

ตารางท่ี 3 น ำข้อมูลที่มีสถำนะควำมเสี่ยงใน ช่องสี่ส้ม และสีแดง จำกตำรำงที่ 2 มำหำค่ำควำมเสี่ยงรวม 
(ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง คูณ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตารางท่ี 3.1 : ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอน กิจกรรมหรือขั้นตอน 

หลัก รอง 
MUST SHOULD 

1 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็น 2 - 
 ของกำรอนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำม   
 ล ำดับค ำขอ   
    

2 ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น 2 - 
 กำรประเมินควำมดีควำมชอบ กำรแต่งตั้ง   
 โยกย้ำย กำรด ำเนินกำรวินัย เป็นต้น   
    

3 เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วง 2 - 
 เวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ   
 ค่ำที่พัก   
    

 
ตารางท่ี 3.2 : ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงำนก ำกับดูแล   X X 
พันธมิตร ภำคีเครือข่ำย    
    

ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพิ่มขึ้น Financial  X X 
    

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย Customer/User  X X 
    

ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process X X  
    

กระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ Learning & Growth X X  
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessmen) 

  ขั้นตอนที่ 4 ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมิน    
กำรควบคุมกำรทุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร 
(คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกติ) โดยเกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ดี : จัดกำรได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนองค์กรไม่มี
ผลเสียทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม 
  พอใช้ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ 
  อ่อน : จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 
 

ตารางท่ี 4 : ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง 
ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง 

กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็น ดี ต่ ำ (1) ค่อนข้ำงต่ ำ (2) ปำนกลำง (3) 
ของกำรอนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำม  ค่อนข้ำงต่ ำ (4) ปำนกลำง (5) ค่อนข้ำงสูง (6) 
ล ำดับค ำขอ  ปำนกลำง (7) ค่อนข้ำงสูง (8) สูง (9) 
     
ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น ดี ต่ ำ (1) ค่อนข้ำงต่ ำ (2) ปำนกลำง (3) 
กำรประเมินควำมดีควำมชอบ กำรแต่งตั้ง  ค่อนข้ำงต่ ำ (4) ปำนกลำง (5) ค่อนข้ำงสูง (6) 
โยกย้ำย กำรด ำเนินกำรวินัย เป็นต้น  ปำนกลำง (7) ค่อนข้ำงสูง (8) สูง (9) 
     
เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วง ดี ต่ ำ (1) ค่อนข้ำงต่ ำ (2) ปำนกลำง (3) 
เวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ  ค่อนข้ำงต่ ำ (4) ปำนกลำง (5) ค่อนข้ำงสูง (6) 
ค่ำที่พัก  ปำนกลำง (7) ค่อนข้ำงสูง (8) สูง (9) 
     

 

ตารางท่ี 4 ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น Xรุนแรง) จำกตำรำงที่ 3 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุม ควำมเสี่ยง 
     กำรทุจริต โดยกำรวิเครำะห์ จำกคุณภำพกำรจัดกำรขององค์กรกับควำมเสี่ยงเรื่องที่ท ำกำรประเมิน  
     (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่ำ ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับใด จะได้น ำไปบริหำร 
     จัดกำรควำมเสี่ยง ตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 
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ขัน้ตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงสูงสุดจำกกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง Risk 
Control Matrix Assessment ในตำรำงที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่ำควำมเสี่ยง อยู่ในระดับสูงค่อนข้ำงสูงปำนกลำง มำท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตตำมล ำดับควำมรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงำนท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง ใน
ตำรำงที่ 4 ไม่พบว่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้ำงสูง ปำนกลำง เลย แต่พบว่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ใน
ระดับ ต่ ำ หรือค่อนข้ำงต่ ำ ให้ท ำกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงในเชิงเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุ จริต หรือให้
หน่วยงำนพิจำรณำท ำกำรเลือกภำรกิจงำน หรือกระบวนงำนหรือกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดหรือมีโอกำสเกิด
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต น ำมำประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตเพ่ิมเติม) 

 
ตารางท่ี 5 : แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอควำมเห็นของ - จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
 กำรอนุมัติ อนุญำต ไม่ด ำเนินกำรตำมล ำดับค ำขอ งำนให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ใน 
  หน่วยงำนได้รับทรำบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำง 
  เดียวกัน 
   

2 ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 กำรประเมินควำมดีควำมชอบ กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย หรือกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้ 
 กำรด ำเนินกำรวินัย เป็นต้น ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย หนังสือสั่งกำรที่ 
  เกี่ยวข้องเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กิจกรรมให้ 
  ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงำนส่วนท้องถิ่นให้กับ 
  ผู้บริหำรท้องถิ่น และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
   

3. เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
 ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก หรือกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้ 
  ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย หนังสือสั่งกำรที่ 
  เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงำน 
  ส่วนท้องถิ่น  ให้กับผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ

ท้องถิ่น  
  และเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
   
 

ตารางท่ี 5  พิจำรณำเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ที่มีค่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 4 ตำมล ำดับควำมรุนแรง 
     มำจัดท ำ แผนบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันกำรทุจริตต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตำมเฝ้ำระวัง เป็นกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกิจกรรม
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำรสร้ำงตะแกรงดัก เพ่ือเป็นกำรยืนยันผลกำร
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหำมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด โดยกำรแยกสถำนะของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สี่เขียว สีเหลือง สีแดง 
 

ตารางท่ี 6 : ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 - จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัตงิำน แผนผังขั้นตอน กำรพิจำรณำตรวจสอบและ  - - 

 กำรปฏิบัติงำนให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร ่ เสนอควำมเห็นของกำรอนุมัติ    
 ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้รับทรำบและถือ อนุญำต ไม่ด ำเนนิกำรตำม    
 ปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกนั ล ำดับค ำขอ    
 - ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเสนอ     
 เร่ืองตำมล ำดับค ำขอ     
      

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำร  - - 
 จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม งำนบุคคล เช่นกำรประเมิน    
 จรยิธรรม ให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย ควำมดี ควำมชอบ กำรแต่งตั้ง    
 หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับกำรบริหำร โยกย้ำยกำรด ำเนินกำรวนิัย    
 งำนบุคคล กิจกรรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัย เป็นต้น    
 พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บรหิำรท้องถิ่น     
 และเจำ้หน้ำที่ในหน่วยงำน     
      

3 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็น  - - 
 จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม เท็จ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำ    

 จริยธรรม ให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย บ้ำน คำ่เบี้ยเลี้ยง คำ่พำหนะ    
 หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ ค่ำที่พัก    
 ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงำนส่วนท้องถิ่น ให้กับ     
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำและท้องถิ่น     
 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน     
      

 

ตารางท่ี 6  ให้รำยงำนสถำนะของกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงในตำรำงที่ 5 ว่ำอยู่ในสถำนะ 
      ควำมเสี่ยงระดับใด  เพ่ือพิจำรณำท ำกิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ำยที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
   

  สถำนะสีเขียว : ไม่เกิดที่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง ยังไมต่้องท ำกิจกรรมเพิ่ม 
  สถำนะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยควำมเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที ตำมมำตรกำร/นโยบำย/โครงกำร/กิจกรรมที ่
     เตรียมไว้ แผนใช้ไดผ้ล ควำมเสี่ยงกำรทุจริตลดลง ระดับควำมรุนแรง < 3 
  สถำนะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ำยยังแก้ไขไมไ่ด้ ควรมีมำตรกำร/นโยบำย/โครงกำร/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ 

           ไม่ได้ผล ควำมเสี่ยงกำรทุจริตไม่ลดลงระดับควำมรุนแรง > 3  
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 7 น ำผลจำกทะเบียนเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต จำกตำรำงที่ 6 ออกตำมสถำนะ 3 

สถำนะ ซึ่งขั้นตอนที่ 7 สถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่อยู่ในข่ำยที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมำตรกำร
อะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถำนะเพ่ือท ำระบบบริหำรควำมเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 

 7.1 เกินกว่ำกำรยอมรับ (สถำนะสีแดง) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถำนะสีเหลือง) 
 7.3 ยังไม่เกิดเฝ้ำระวังต่อเนื่อง (สถำนะสีเขียว) 
 

ตารางท่ี 7 : ตารางจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 

7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 

 
7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง)  
  

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- - 

 
7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว) 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

กำรพิจำรณำตรวจสอบและเสนอ ยังไม่เกิดเฝ้ำระวังต่อเนื่อง 
ควำมเห็นของกำรอนุมัติ อนุญำต  
ไม่ด ำเนนิกำรตำมล ำดบัค ำขอ  
ควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำรงำน ยังไม่เกิดเฝ้ำระวังต่อเนื่อง 
บุคคล เช่นกำรประเมินควำมด ี  
ควำมชอบ กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย  
กำรด ำเนินกำรวนิัย เปน็ต้น  
เบิกเงินรำชกำรตำมสิทธิเป็นเท็จ ยังไม่เกิดเฝ้ำระวังต่อเนื่อง 
เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเช่ำบ้ำน  
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ คำ่ที่พัก  
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ 8 เป็นกำรจัดท ำรำยงำนสรุปให้เห็นในภำพรวม ว่ำมีผลจำกกกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรทุจรติตำมขั้นตอนที่ 7 มีสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับ (สี) สถำนะควำมเสี่ยง สีเขียว หมำยถึง ควำม
เสี่ยงระดับต่ ำ สีเหลือง หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง สีแดง หมำยถึง ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 

 
ตารางท่ี 8  : ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 

1  - - 

2  - - 

3  - - 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ 9 เป็นกำรจัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
หรือสถำนะแผนบริหำรควำมเสี่ยง ตำรำงที่ 8 ต่อผู้บริหำรของหน่วยงำน ซึ่งห้วงระยะเวลำของกำรรำยงำนผล
ขึ้นอยู่กับหน่วยงำน เช่น รำยงำนทุกเดือน ทุกไตรมำส หรือทุก 6 เดือน ซึ่งแบบในกำรรำยงำนตำมตำรำงที่ 9 
สำมำรถปรับไดต้ำมควำมเหมำะสมของหน่วยงำน 
 

ตารางท่ี 9 : แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ .................................................................. 
หน่วยงานที่ประเมิน ................................................................................................................................. 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยง  

สถานะของการด าเนินการ  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)...................................................................... 
 .............................................................................................................. 

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

 
หมายเหตุ :   กำรด ำเนินกำรขั้นตอนที่ 9 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม จะรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง หรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 (ครั้งที่ 1) ภำยในเดือน เมษำยน 2564 ให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นได้ทรำบต่อไป  

 
 
 

 
 
 
 


