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ค าน า 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหา
ตนตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนขอรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร 
จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความ
เสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 เทศบาลต าบลบัวเชด จึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตข้ึนโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจ ะเป็น
ประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือ  แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

เทศบาลต าบลบัวเชด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของเทศบาลต าบลบัวเชด 

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจรติสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่
คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย
กว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทจุริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในบรหิารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิดการทจุริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงรุกที่มปีระสิทธิภาพต่อไป 
 
2. การบริหารจัดการความเสีย่งมีความแตกตา่งจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงลว่งหน้าจากทุกภาระงานรว่มโดยเปน็สว่นหนึ่งของความรบัผดิชอบปกติที่มีการรับรูแ้ละยอมรับ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะก ากับ
ติดตามความเสี่ยง Pre-decision VS Post-decisionVS เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Pre-Decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมา
ตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง 
คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน  Internal Control over Financial 
Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 เป็นแนวทางด้านการก ากับติดตาม 
Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ 3 ในปี 2013 เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุม
ภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี 
2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ที่ก าหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้
ชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การ
ควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้า
ระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
 
 
 
 



ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี 
องค์ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ 1 - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2 - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อการก ากบัดแูล 
  หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5 - องค์กรผลักดันใหทุ้กต าแหนง่รบัผิดชอบตอ่การควบคุมภายใน 
องค์ประกอบท่ี 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 - ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7 - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลมุ 
  หลักการที่ 8 - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทจุริต 
  หลักการที่ 9 - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีจ่ะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการที่ 10 - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
  หลักการที่ 11 - พัฒนาระบบเทคโนโลยทีี่ใช้ในการควบคุม 
  หลักการที่ 12 - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได ้
องค์ประกอบท่ี 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลักการที่ 13 - องค์กรมีข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 

หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

องค์ประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่ 16 - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 17 - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา เหมาะสม 
  ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลกัการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จรงิ และน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ม ี4 กระบวนการ ดังน้ี 
  1. Corrective : แก้ไขปัญหาทีเ่คยรับรู้ว่าเกิด สิง่ที่มปีระวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ใหเ้กิดข้ึนซ้ า
อีก 
  2. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง
ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบง่ช้ีบางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแกผู่้บริหาร 
  3. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงตอ่การกระท าผิดในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสงูที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งทีรู่้ว่าท าไปมี
ความเสี่ยงต่อการทจุริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทจุริตเข้ามาได้อีก 
  4. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิง่ที่อาจจะเกดิข้ึนและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปจัจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 
 



4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปจัจัย ที่น าไปสู่การทจุริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจงูใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากบัควบคุมภายใน
ขององค์กรมจีุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการ
ทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 5.1 ความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวข้องกับการพจิารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บรกิารประชาชนอนุมัติ หรืออนญุาต ตามพระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 5.2 ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 5.3 ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ในของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบรหิารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 



6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละ
ประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน
อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการ
คัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียม
ข้อมูล ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือท าการตาม
ข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออก
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลือกงานด้านทีจ่ะท าการประเมินความเสี่ยงการทจุริต 

2. เลือกกระบวนงาน จากงานทีจ่ะท าการประเมินความเสี่ยงการทจุริต 

3. เตรียมข้อมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน  
ของกระบวนงานทีจ่ะท าการประเมินความเสี่ยงการทจุริต 



(ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ข้ันตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการในสว่นรายละเอียดข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วย
ข้ันตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามข้ัน ตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ 
พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม
ของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไม่พบ
ความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในข้ันตอนก็
เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูล
รายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 

 
Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มี

โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหนา้ในอนาคต ปัญหา/

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 
เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานด้านการพจิารณาอนุมัติ อนญุาตของทางราชการ 

2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน 

3. รายละเอียดของข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งท่ี 1) 
ของเทศบาลต าบลบัวเชด 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งท่ี 1) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
 1. ความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพสัดุ 
 2. ความเสี่ยงการทจุริตการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกคา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
การเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา) 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ วัสดุส านักงาน) 
 4. ความเสี่ยงการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow 
Factor 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพสัด ุ -  
2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม 
สัมมนา) 

-  

3 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(รถยนต์ วัสดุส านักงาน) 

-  

4. การปฏิบัตหิรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหนา้ที่ -  
 
ตารางท่ี 1 อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมีความเสี่ยงการ
ทุจริตเท่าน้ัน และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด 
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรอืคาดว่าจะเกิดซ้ าสงูมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง  Know Factor 
 - หากไม่เคยเกิดหรือไมม่ีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่
เครื่องหมายในช่อง  Unknow Factor 
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไมร่ะบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ  Unknow Factor ก็ได ้
 
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบ้าง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
 



เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพยส์ินอย่างมหันต์ 
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
มีผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือขององค์กรอย่างกว้างข้าง 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก 
ลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
มีผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือขององค์กร 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก 
มีบรรยากาศการปฏิบัตงิานไม่เหมาะสม 

2 น้อย การสญูเสียทรัพยส์ินพอสมควร 
ไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย 
สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิาน 

 ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ของแต่ละความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ 
(โอกาส x ผลกระทบ) 

 ระดับสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี) 
ระดับความเสี่ยง ช่วง

คะแนน 
เขตส ี มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 15-25 แดง ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม 

ระดับความเสี่ยงสูง 9-14 ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได ้

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4-8 เหลือง ยอมรบัความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงต่ า 1-3 เขียว ยอมรบัความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสไีฟจราจร มีรายละเอียดดังน้ี 
          สถานะสเีขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
   สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัด ระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
   สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลาย
หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่
ปกต ิ
   สถานะสีแดง : ความ เสี่ ย งระดับสู งมาก  เป็ นกระบวนงานที่ เกี่ ยว ข้องกั บ
บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัดไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือย่าง
สม่ าเสมอ 



 เทศบาลต าบลบัวเชดจึงได้น าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตามประเด็น ดังนี้ 

ตารางการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดหาพสัด ุ

1.มีระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
ค่อนข้างมากและมีการปรบัเปลี่ยนระเบียบอยู่
ตลอด 
2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายข้ันตอน
โดยอาจมผีู้ปฏิบัตงิานเพียงคนเดียวท าใหเ้กิด
ความผิดพลาดได ้
3.ผู้ปฏิบัตงิานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ
หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 
4.ผู้ปฏิบัตงิานปฏิบัตงิานด้วยความประมาท
เลินเล่อ 
5.ผู้ปฏิบัตงิานจงใจทจุริต ประพฤติมิชอบ 

4 4 16 

2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การ
เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ การเดินทางไป
ราชการ ประชุม อบรม สัมมนา) 

1.การควบคุม ก ากบัดูแล ตรวจสอบเรื่องการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่
เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายทีก่ าหนด 
2.ผู้ปฏิบัตงิานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อ
กฎหมายไม่เพียงพอหรอืมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัตงิานน้อย 
3.ผู้ปฏิบัตงิานปฏิบัตงิานด้วยความประมาท
เลินเล่อ 
4.ผู้ปฏิบัตงิานจงใจทจุริต ประพฤติมิชอบ 

2 3 6 

3.การน าทรัพยส์ินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(รถยนต์ วัสดุส านักงาน) 

1.ผู้ปฏิบัตงิานขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย เช่น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการ
รักษารถยนต์ส่วนกลาง และหนงัสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
2.ขาดการควบคุม การก ากับติดตามหรือ
ตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 

2 2 4 

4.การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที ่

1.การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยเอื้อผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอื่น 
2.การละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่กอ่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 

2 3 6 



การจัดล าดับความเสี่ยง 
 เทศบาลต าบลบัวเชด ได้ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั
ซ้อน สามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้ 
 

ประเด็นความเสี่ยง ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
1.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสด ุ ล าดับ 1 (ระดบัความเสี่ยงสูงมาก = 16) 
2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ 
ประชุม อบรม สัมมนา) 

ล าดับ 2 (ระดบัความเสี่ยงปานกลาง = 6) 

3.การน าทรัพยส์ินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว (รถยนต์ วัสดุส านักงาน) 

ล าดับ 3 (ระดบัความเสี่ยงปานกลาง = 6) 

4.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที ่

ล าดับ 4 (ระดบัความเสี่ยงปานกลาง = 4) 

 
แผนบริหารความเสี่ยง 
 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง อยู่ในระดับสูงมาก สูง ปาน
กลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยง ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า 
ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือก
ภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามา
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม) 
 

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลต าบลบัวเชด ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ท่ี ประเด็นความเสี่ยง มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอยู่ในระดับ

ความเสี่ยงสูงมาก จากการประเมินพบว่า มีระเบียบ 
กฎหมายา เกี่ ย ว ข้อง ค่อน ข้างมากและมี ก าร
ปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างมีหลายข้ันตอน บางกระบวนงานมีผู้ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวอาจท าให้ เกิดความผิดพลาดได้ 
ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง หรือ
ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 

1.จัดท าแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อ
กฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ 
ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิบั ติ ง าน ถู กต้ อ ง  โ ป ร่ ง ใ ส 
ตรวจสอบได้ 
2.ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่
เพียงพอ 
3.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
4.หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการ
ทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
5.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ



มิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่ง
หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดย
การฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร 
และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกสุจริต 

2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงปาน
กลาง จากการประเมินพบว่า การควบคุมก ากับดูแล 
ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจเกิด
ข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่
ก าหนด และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเ ข้าใจ
ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานน้อยหรือปฏิบัติงานด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ 

1.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  เพื่ อ ให้
ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2.สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ 
3.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการ
ประเมินพบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดการควบคุม
ก ากับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรพัย์สินของทาง
ราชการ 

1.สร้ างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติ งานเ ข้าใจ
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของทางการให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด 
3.ส่ ง เสริ มให้ เกิดความคิดแยกแยะเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม 

4 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการ
ป ร ะ เ มิ น  พบ ว่ า  ก า ร ป ฏิบั ติ ห น้ า ที่ โ ด ย เ อื้ อ
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายของทาง
ราชการ 

1.เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ใน
การป ฏิบั ติ หน้ าที่ ร าชการ โดยไม่ เ ห็ นแก่
ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น 
2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3.หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการด าเนินการทางวินัย
และคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที 

 
 
 
 
 



การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสีย่ง 
 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความ
เสี่ยง  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สี
เหลือง สีแดง 

ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ท่ี มาตรการป้องกันการทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการ

ทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 - จัดท าแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่

บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อ
กฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่
เพียงพอ 
- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการ
ทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้
บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การ
มอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่
กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสร้างจิตส านึกสุจริต 

การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การจัดหาพัสดุ 

   

2 - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
ระ เบี ยบ  ข้อกฎหมายที่ เกี่ ย ว ข้อง  เพื่ อ ให้
ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ 
- สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นคู่มือในการปฏิบัติ 
-หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทน (การเบิก
ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร
ปฏิบัติ งานนอกเวลา
ราชการ การเดินทาง
ไปราชการ  ประ ชุม 
อบรม สัมมนา) 

   



3 - สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางการให้เป็นไป
ตามระเบี ยบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องโดย
เคร่งครัด 
- ส่ งเสริมให้ เกิดความคิดแยกแยะเรื่ อง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม 

การน าทรัพย์สินของ
ท า ง ร า ช ก า ร ไ ป ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ตั ว 
( ร ถ ย น ต์  วั ส ดุ
ส านักงาน) 

   

4 - เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนหรือบุคคลอื่น 
- หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
- หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการด าเนินการทางวินัย
และคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที 

การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ 

   

รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต   
ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 

 สถานะสเีขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ตอ้งท ากิจกรรมเพิม่ 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/

โครงการ/กจิกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทจุริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กจิกรรม เพิ่มข้ึน

แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไมล่ดลงระดบัความรุนแรง > 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สแีดง 

สเีหลอืง 

สเีขียว 

เกินกว่าการยอมรบั 

เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได ้

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 



จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงออก
ตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในข้ันตอนสถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
 1. เกินกว่าการยอมรบั (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
 2. เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรบัได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเตมิ (สถานะสีเหลือง Yellow) 
 3. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนือ่ง (สถานะสเีขียว Green) 

ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
1. (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 
 

2. (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 
 

3. (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเน่ือง 
ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพสัด ุ ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ การเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สมัมนา) 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 

การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ 
วัสดุส านักงาน) 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 

การปฏิบัตหิรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหนา้ที่ ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 
 

การจัดท ารายงานการบริหารความเสีย่ง 
 เป็นการจัดท ารายงานสรปุใหเ้ห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามข้ันตอนการ
จัดท าระบบการบรหิารความเสี่ยง มี สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดบัใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า สเีหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 
 
 
 
 



ตามรางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ท่ี 
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1  - - 
2  - - 
3  - - 
4  - - 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ
รายงานผล ข้ึนอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางแบบรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564 เทศบาลต าบลบัวเชด 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต เทศบาลต าบลบัวเชด ปีงบประมาณ 2564 

โอกาส/ความเสี่ยง 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพสัด ุ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา) 
การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ วัสดุ
ส านักงาน) 
การปฏิบัตหิรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหนา้ที่ 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามตอ่เนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเ้หมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)....................................................................... 

ผลการด าเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลบงึวิชัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) สถานะความเสี่ยง สเีขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดบั
ต่ า แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนือ่ง 

 
******************************* 


