


ค าน า 

  เหตุการณค์วามเสี่ยงดา้นการทุจริตเกิดแลว้จะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจาก

สาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกัน

การทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิอชอบของหัวหน้าส่วน

ราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่รว่มต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของ

รัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันใน

ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด

โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ

เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการ

เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน

แตอ่ย่างใด  

  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม จงึได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจในการสร้าง

ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือ

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น

มาตรการป้องกันการทุจริตเชงิรุกที่มปีระสิทธิภาพ 
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๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

   มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต        

ในองค์กรได ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตาม

มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึก

และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แกบุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต 

ในองคก์รทั้งนี ้การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ

หนึ่งว่าการด าเนิน การขององค์กรจะไม มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด

โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความ

เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไมมีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไดมีการเตรียมการ

ป้องกันล่วงหนา้ไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไมใช่การเพิ่มภาระงานแตอ่ย่างใด 

   วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี

มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจรติซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มปีระสิทธิภาพต่อไป 

 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมิน     

ความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

หลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วน

หนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ 

Pre-Decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยง  Pre-decision 

VS Post-decisionVS  เป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Post-Decision 

 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

   กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน

COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็น

มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออก

แนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการ

ท ารายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public  

๑ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของเทศบาลต าบลกดุสมิ 

 



 
 
Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of 

Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control 

– Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบ

แนวคิดเดิมของปี 1992 ที่ก าหนดให้มีการควบคุมภายในปีเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ ชัดเจนขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การ

ควบคุมภายในจึงถือว่าความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการใน

การป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 

 
ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี 

 

องค์ประกอบที่ 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

หลักการที่ 1 – องคก์รยึดหลักความซื่อตรงและจรยิธรรม 

หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 

หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มอี านาจการสั่งการชัดเจน 

หลักการที่ 4 - องคก์ร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 

หลักการที่ 5 – องคก์รผลักดันให้ทุกต าแหนง่รับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

หลักการที่ 6 – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 

หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 

หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อต้านควบคุม

ภายใน 

องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

   หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได 

หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยทีี่ใช้ในการควบคุม 

หลักการที่ 12 – ควบคุมใหน้โยบายสามารถปฏิบัติได 

องค์ประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

   หลักการที่ 13 – องคก์รมีข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ 

หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนนิ

ต่อไป 

หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ

การควบคุมภายใน 

 

๒ 



 

 

องค์ประกอบที่ 5: กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา  

เหมาะสม 

   ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง 

Present &Function (มอียู่จรงิ และน าไปปฏิบัติได) อกีทั้งท างานอย่างสอดคลองและสัมพันธ์กัน จึงจะ

ท าให้การควบคุมภายในมปีระสิทธิผล 
              

  กรอบหรอืภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจรติ มี ๔ กระบวนการ ดังน้ี 

1. Corrective : แกไขปัญหาที่เคยรับรู้วา่เกิด สิ่งที่มปีระวัติอยู่แลว ท าอย่างไรจะไมให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 

2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง

ตั้งแต่แรก ข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่

ผูบ้ริหาร 

3. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต้อการกระท าผิดในส่วนที่

พฤติกรรมทีเ่คยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้ง

ที่รูว้่าท าไปมีความเสี่ยงต้อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เป็นช่องว่างให้

การทุจริตเขา้มาได้อกี 

4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าใน

เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า

ในอนาคต (Unknown Factor) 

 

๔. องค์ประกอบที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 

   องค์ประกอบหรือปัจจัย ที่น าไปสูการทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ

แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบต่างๆ คุณภาพการ

ควบคุมก ากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุน

การกระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจรติ (Fraud Triangle) 
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๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต   แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน 

ดังนี้ 

   ๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ

หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

    ๕.2 ความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใชอ้ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

   ๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังน้ี 
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

   ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน      
จากภารกิจในแตล่ะประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคมูือนี้ไดจ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตไว ๓ ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช้อ านาจและ         
ต าแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกไดแลว ให้ท าการคัด เลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ   
การด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง      
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
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ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  

 

   ขั้นตอนที่ ๑ น าข้อมูลที่ไดจากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทาง

หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอน

การปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้น ตอนที่ ๑ ให้ท าการ

ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต

เท่าและในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการ

ประเมินด้วยเนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือโอกาส

เสี่ยงต่ า แตอ่าจพบว่าความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานที่ไมไดอยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไมต

องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แลว น าข้อมูล

รายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง   ซึ่งเป็น Known Factor หรอื Unknown Factor 
 

 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวธิีการต่างๆ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Known Factor 
 

ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูว่าเคยเกิดมาก่อนคาดหมายไดวา 
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้้า หรือมีประวัติ มีต้านานอยูแลว 
 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ครั้งท่ี ๑) 

ของเทศบาลต าบลกุดสมิ 
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    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๑) 
    ของเทศบาลต าบลกุดสิม  แบ่งออกเป็น  ๓  ด้าน     

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
๒.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ของเทศบาลต าบลกุดสิม 

 

 

ที ่
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไมด่ าเนินการตามล าดับค าขอ 
 

-  

๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและ 
ต าแหน่งหน้าที่ 
-ความไมโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการวินัย    
เป็นต้น 

 

-  

๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
-เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงหนาเวลา ค่า
เช่าบ้าน  ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 

-  

 
 

ตารางที ่๑ อธบิายรายละเอยีดความเสีย่งการทจุรติ เชน่ รปูแบบ พฤตกิารณ์การทจุรติทีม่คีวามเสีย่งการทจุรติ        
              เทา่นัน้ และควรอธบิายพฤตกิารณค์วามเสีย่งใหล้ะเอยีด ชดัเจน มากทีส่ดุ 

   - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้้าสงูมีประวตัิอยูแ่ลว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Known Factor 
 - หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวตัิมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวา่มีโอกาสเกิด ให้ใส่    
   เคร่ืองหมาย ในช่อง Unknown Factor 
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบไดโดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor      
   ก็ได้ 
 
 
 

8 



 
 
ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 

   ขั้นตอนที่ ๒ ให้น้าข้อมูลจากตารางที ่๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
     สถานะสีเขียว    : ความเสี่ยงระดับต่ า 
     สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัด ระวัง 
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
      สถานะสีส้ม   : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้ เกี่ยวข้องหลายคน        
หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไมมีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าที่ปกต ิ
      สถานะสีแดง    : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
ภายนอกคนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถก ากับติดตามไดอย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่ าเสมอ 

 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ของเทศบาลต าบลกุดสิม 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไมด าเนินการตามค าขอ 
 - - - 

๒ ความไมโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการวินัย 
เป็นต้น 

 - - - 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า
บ้าน ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

 - - - 

 

ตารางที ่๒ นา้โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ จากตารางที ่๑ นา้มาแยกสถานะความเสีย่งการทจุรติ 

  ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่้า 
                   - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
                      - สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
                      - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 

   ขั้นตอนที่ ๓ น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยง
รวม ซึ่งไดจากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์  
ในการให้ค่า ดังนี้ 
         ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
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  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ คา่ที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
           - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริตค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
                กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนไดสวนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที ่๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู องคค์วามรู Learning & Growth ค่าอยู่ที ่๑ หรือ ๒ 

 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ของเทศบาลต าบลกุดสิม 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3    2    1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3    2    1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น

ของการอนุ มั ติ  อนุญาต  ไม่ ด า เนิ นการ
ตามล าดับค าขอ 

๒ ๒ ๔ 

๒ ความไมโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

๒ ๒ ๔ 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ     
ค่าที่พัก 

๒ ๒ ๔ 

 

ตารางที ่๓ นา้ข้อมลูที่มสีถานะความเสีย่งใน ชองสสีม้ และสแีดง จากตารางที ่๒ มาหาคา่ความเสีย่งรวม 

             (ระดับความจา้เปน็ของการเฝา้ระวงั คณู ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ) 
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ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังของเทศบาลต าบลกุดสิม 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมั ติ  อนุญาต  ไม่ ด า เนิ นการ
ตามล าดับค าขอ 

๒ - 

๒ ความไมโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 

๒ - 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าท่ีพัก ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 

๒ - 

 
ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ของเทศบาลต าบลกุดสิม 
 

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

 

 
 

X 
 

X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพ่ิมขึ้น 
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 

ผลกระทบต่ อกระบวนงานภาย ใน  Internal 
Process 

 

X 

 

X 
 

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & 
Growth 

 

X 

 

X 
 

 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
   ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมิน
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ 
ระดับ ดังนี้ 
    ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผูรับมอบผลงาน   
องคก์รไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจ่ายเพ่ิม 
    พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผูรับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได มีความเข้าใจ 
    อ่อน : จัดการไมได หรือไดเพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเข้าใจ 
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ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ของเทศบาลต าบลกุดสิม 
 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ

จัดการ 
 

คาประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 
ความเสีย่ง
ระดับต่ า 

ความเสีย่ง 
ระดับปานกลาง 

ความเสีย่ง 
ระดับสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต    
ไม่ด 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) 

ความไมโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ การ
แต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 
เป็นต้น 

ดี 

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

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก 
ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น ดี 

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

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 
 

ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง 
                 การทุจรติ  โดยการวิเคราะห์ จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเร่ืองที่ท าการประเมิน  
                (ดี/พอใช้/ออ่น) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีคา่ความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหาร 
                จัดการความเสี่ยง  ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 

   ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความ     
เสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้าง
สูงปานกลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการ
ประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไมพบว่าความเสี่ยงอยูในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย 
แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ คอ่นข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิง
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน  หรือ
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เพ่ิมเติม) 
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ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลต าบลกุดสิม ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 

ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ

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

๒ ความไมโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริ ยธรรม  หรื อกิจกรรม ให้ความรู้ ด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ เกี่ ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน  

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าล่วงเวลา ค่าท่ีพัก ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 

- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่
บุคลากรของเทศบาลต าบลกุดสิม โดยจัด

ประชุมประจ าเดือน ส่งเสริมการไปอบรม

โดยสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 

แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันการ

ทุจรติ 
 

ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณความเสี่ยง ที่มคี่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔  ตามล าดับความ 
             รุนแรงมาจัดท า แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

   ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตใน
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการ 
ยืนยันผลการป้องกันหรือแกไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
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ตารางที่ ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม 
 

ที ่ มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

๑ -จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
-ก า ชับให้ เ จ้ าหน้าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบเสนอเรื่ อ ง
ตามล าดับค าขอ 

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

 - - 

๒ -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 

ความไมโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น 
กา รประ เมิ นคว ามดี
ความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การด าเนินการ
ทางวินัย เป็นต้น 

 - - 

๓ - ส่ง เสริมและสร้างความตระหนักให้แก่
บุคลากรของเทศบาลต าบลกุดสิม โดยจัด

ประชุมประจ าเดือน ส่งเสริมการไปอบรมโดย

สร้างจิตส านึก คุณธรรม จ ริยธรรม แก่

บุคลากรในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจรติ 

เบิกเงินราชการตามสิทธิ
เป็นเท็จ เ ช่น ค่ า เบี้ ย
เลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าที่
พัก ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 

 - - 

 

 
ตารางที่ ๖ ใหร้ายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕  ว่าอยู่ในสถานะความ   
                เสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาท้ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแกไขไมได 
 

 สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไมตองท ากิจกรรมเพิ่ม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แตแ่กไขไดทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 

กิจกรรมที่เตรยีมไว แผนใชไดผล ความเสีย่งการทุจรติลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 

 กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไมไดผล ความเสีย่งการทุจรติไมลดลงระดบัความรุนแรง > 3 
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ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
    

   ขั้นตอนที่ ๗ น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตาม
สถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแกไขไมได จะต้อง         
มีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
    ๗.๑  เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
   ๗.๒  เกิดข้ึนแล้วแตย่อมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
    ๗.๓  ยังไมเกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

 

ตารางท่ี ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงของเทศบาลต าบลกุดสิม 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 
 

ความเสีย่งการทุจรติ 
(สถานะสีแดง) 

 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเตมิ 

 
- 
 

- 

 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

 
 

ความเสีย่งการทุจรติ 
(สถานะสเีหลือง) 

 

มาตรการป้องกันการทุจรติ เพิ่มเตมิ 

 
- 
 

- 

 
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 
 

ความเสีย่งการทุจรติ 
(สถานะสเีขียว) 

 

ความเห็นเพิม่เตมิ 

 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความ เห็นของการอนุมั ติ  อนุญาต       
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความไมโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ   
การแต่งตั้งโยกย้าย การด าเนินการวินัย   
เป็นต้น 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น    
ค่าล่วงเวลา ค่าท่ีพัก ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

  ขั้นตอนที่ ๘  เป็นการจัดท้ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตตามขั้น ตอนที่ ๗ มี สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่้า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับสูงมากเพ่ือเป็นเครื่องมือในการก้ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 

 
ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ของเทศบาลต าบลกุดสิม 
 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
๑  - - 

๒  - - 

๓  - - 

 
 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    

  ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดท้าแบบรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลา
ของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการ
รายงานตามตารางที ่๙  สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
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ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
 
 

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

 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

โอกาส/ความเสี่ยง 
 

 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).............................................................. 
........................................................................................................ 
 

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

 
หมายเหตุ : การด าเนินการขั้นตอนที่  ๙ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
เทศบาลต าบลกุดสิม จะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือรายงานผลการ
ด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของเทศบาลต าบลกุดสิม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 (ครั้งที่ ๑) ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖4 ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นได้ทราบต่อไป 

 
 
 
 


