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ค าน า 

 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจาก
สาเหตุที่ค้นหาต้นตอต่าง ๆ ที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการ
ทุจริต คือ การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านง
ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกัน
ระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด 
โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อย
กว่า องค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันโดย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ซึ่งก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต      1 
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร   1 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต       1 
๔. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต        2 
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต       2 
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต       2 

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง  

๑. การระบุความเสี่ยง         4 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง       5 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง        7 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง       9 
๕. แผนบริหารความเสี่ยง        10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

 
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ออกแบบและการปฎิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะ
ไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาส
ที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือการเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
องค์กรอ่ืนที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างไร 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฎิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฎิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี
การ รับรู้และยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบ
ภายในจะเป็นลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กาตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม
ออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 
หลักการ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ 1 องค์กรยืนหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
  หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 



  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activites) 
  หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
  หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฎิบัติได้ 
 องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
  หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมได้ 
 องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่  ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

 ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริงและน าไปปฎิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
๔. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

องค์ประกอบหรือปัจจัย ที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตาม
ทฤษฏีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Trangle) 
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการจริต 

5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

  ๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

  - การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  - การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  - การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

6.ขั นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 9 ขั นตอน ดังนี  
  ๑. การระบุความเสี่ยง 
  2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
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  5. แผนบริหารความเสี่ยง 
  6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
  8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
  9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

ขั นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจใน

แต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคูม่ือการนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 
3 ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่
และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปร่งใสของค่าใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการ
คัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และ
จัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฎิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นให้ลง
มือท าการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
๑. เลือกงานด้านที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

2. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฎิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต 
 

ตัวอย่าง 
1. งานด้านที่จะพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
 

2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน 
 

3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อนร้างอาคารฯ 
 

 

 

 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

 

ขั นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ

ปฎิบัติงานของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฎิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้น ตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบาย
รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้อง
ค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงาน
การปฎิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น 
ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือ
แก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น 
known Factor หรือ Unknown Factor 

 Known Factor  = ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
      มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
 
 Unknown Factor = ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  
                                   ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมือ) 
 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจิตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี  
 

                                                                         เทคนิค 

                                                                                       ในการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต 

                                
                 Risk                    
          dentification                 การออก                     ถกเถียง 
                                         แบบสอบถาม              หยิบยก ประเด็น 
                                                                          ที่มีโอกาสเกิด 
                        
   
       การ                           เปรียบเทียบ                            Risk    
                      สัมภาษณ์                         วิธีปฎิบัติ                          Identification                    
                                                     

 

 WORK                   

SHOP 

 การระดม
สมอง 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. คามเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
๔. ความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know factor และ Unknown  Factor ) 

ที ่
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ นแล้ว) 
Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ น) 

๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
๔ 
 
 

ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 
 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ตารางที่ ๒ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่นรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยง 
     การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 

-ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Know 
Factor 
-หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
ให้ใส่เครื่องหมายในชอง Unkown Factor 

  -หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่รู้ว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ Unkown Factor 
ได ้
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ขั นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ให้น าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/

ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่อง
สีไฟจราจร 

 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี  
         สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 

         สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัด ระวังใน
ระหว่างปฎิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสีส้ม  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่
ปกต ิ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่
ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 
 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 

ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

ตารางท่ี 2 น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
 ตามไฟสีจราจร -สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
   -สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
   -สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
   -สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 



 
ขั นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix) 
ขั้นตอนที่ ๓ น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้

จากระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ให้ค่า ดังนี้ 
  ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

  -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจรติที่ต้องท าการ
ป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนของกระบวนงานนั้น ๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

  ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฎิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฎิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฎิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฎิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 

process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ที ่
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

๓ ๒ ๑ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

๓ ๒ ๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

๑ 
 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
 
 

๔ 
 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ 
ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที่ 
ความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

 
๓ 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 

๒ 
 

 
๓ 

๔ 
 
 
 

๔ 
 

 
๔ 
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ตารางที่ ๓. น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั นตอนหลัก 

MUDT 
กิจกรรมหรือขั นตอน 

 
1 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ความโปร่งใสของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 
 

ความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 



 
ตารางที่ 3.1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ.
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่ง
หน้าที่ 
 

ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 

x 

  

 
ขั นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 

ขั้นตอนที่ 4 ให้น าความเสี่ยงรวม (จ าเป็นxรุนแรง) จากตารางท่ี 3 มาท าการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่ง ๓ ระดับ ดังนี้ 

ดี = จัดการได้ทันดี ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

พอใจ = จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน = จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมจากการรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

 

ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการ
ประมูล 

ดี ต่ า (๑) 
 

ปานกลาง (๓) 

ค่อนข้างต่ า (๒) 
 

ปานกลาง (๓) 

ค่อนข้างสูง (๓) 
 

ค่อนข้างสูง (๙) 
 
 

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า 

ดี ต่ า (๑) 
 

ค่อนข้างต่ า (๒) 

ค่อนข้างต่ า (๒) 
 

ค่อนข้างต่ า (๒) 

ค่อนข้างสูง (๓) 
 

ค่อนข้างสูง (๔) 

 
ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยง (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม

ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์ จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ท าการ
ประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไป
บริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 

 

ขั นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูง
ปานกลาง มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมิน
การควบคุม   ความเสี่ยง ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่
พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิง
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือ
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพ่ิมเติม) 

 
 
 

 



 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ที ่ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า 

 
-คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
-แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะทางเว็ปไซต์ 
 
-มาตรการใช้ดุลยพินิจและอ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และมาตรการ
หรือแนวทางด าเนินการจัดซื้อจัด 
จ้างอย่างเคร่งครัด 

 
ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามล าดับ

ความรุนแรงมาจัดท า แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 
 

ขั นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการ

กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็น
การยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

 
 



 
 
ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

 
ที ่
 

มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 -คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
-แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ทางเว็ปไซต์ 
 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ
หรือชนะการประมูล 

   

2 -มาตรการใช้ดุลยพินิจและอ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และมาตรการหรือแนวทาง
ด าเนินการจัดซื้อจัด 
จ้างอย่างเคร่งครัด 
 
 
 

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

   

 
ตารางที่ 6 ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 

ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
 
 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/ 

โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ

รุนแรง  < 3 



 
 
สถานะสีแดง  : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้  ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรม 

   เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง >๓ 

  สีแดง =  เกินกว่าการยอมรับ 

  สีเหลือง = เกินกว่าการยอมรับ 

  สีเขียว = เกินกว่าการยอมรับ 
ตารางท่ี 7 การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตาม
สถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมี
กิจกรรมหรือมาตรการ อะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกไป ดังนี้ 

  7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
  7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
 

ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
  7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

- - 
  

 7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
 

 
 
 
 
 

-คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็ปไซต์ 



ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น 
การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล
ล่าช้า 

 
 
 

-มาตรการใช้ดุลยพินิจและอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมาตรการ
หรือแนวทางด าเนินการจัดซื้อจัด 
จ้างอย่างเคร่งครัด 
 

 
  7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม 

- -  
 

ขั นตอนที่ 8 การจัดท าตารางการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม  ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ

ทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง 
สถานะความเสี่ยงต่ า สีเหลือง หมายถึง สถานะความเสี่ยงปานกลาง สีแดง หมายถึง สถานะความเสี่ยง
ระดับสูงมากเพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

  
  ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 -  - 
2 --  - 

 
ขั นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 
9 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น 



รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในรายงานตามตารางที่ 9 และตารางที่  10 สามารถปรับ
ได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

ตารางท่ี  9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบัวใหญ่ 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 
 
ชื่อแผนงานบริหารความเสี่ยง 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ปีงบประมาณ 2565 

โอกาส/ความเสี่ยง 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง
ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 
 

สถานะของการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 
 

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

ผลการด าเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 สถานะความเสี่ยง สีเหลือง หมายถึง 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง เริ่มด าเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 

 
 
 


