
 
ตารางท่ี ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร ความเสี่ยง
ของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ แก้ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี 
ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยง 
การทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

๑.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับชั้นต้องก ากับดูแลและตรวจสอบ
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการตามล าดับค าขอ ๑) การพิจารณา

ตรวจสอบและ
เสนอความเห็น
ของการอนุมัติ 

อนุญาต  
ไม่ด าเนินการ

ตามล าดับค าขอ 

   

๑.๒ ก าหนดรูปแบบการตรวจสอบใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน    
๑.๓ รายงานผลการตรวจสอบ ต้องลงนามร่วมกันระหว่าง             

ผู้ยื่นค าขอและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
   

๑.๔ ควบคุมให้ปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   

๑.๕ ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน    
๒.1 ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ๒) เจ้าหน้าที่รับ

ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์จากผู้
มาใช้บริการ 

   
๒.2 ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการ 
   

2.3 ก ากับ ควบคุม ดูแล  ให้ปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือป้องกัน
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    
 

2.4 คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

    

2.5 เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็น
ค่านิยมส าหรับบุคลากร 

    

 
ค าอธิบาย ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ใน
สถานะความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้  
 
ตารางท่ี ๗ จัดท าระบบความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงน าผลทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 
ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งใน ขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมี
กิจกรรม หรือมาตรการอะไร เพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
 7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
 7.2 เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)  
 7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

 



ตารางท่ี ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
  

ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

-- ไม่มี -- -- ไม่มี -- 
  

          
ตารางท่ี ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

  

ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

-- ไม่มี -- -- ไม่มี -- 
  

ตารางท่ี ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
  

ความเสี่ยงการทุจริต ความเห็นเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๑. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
กระท าการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มาใช้บริการ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงานตลอดจนภาคประชาชนให้เป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส 
๓. เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม 
ขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยง 
ระดับต่ า สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็น 
เครื่องมือในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
 
ตารางที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สถานะความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 
  

  

 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี ๙  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต    ณ วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๓  
หน่วยงานที่ประเมิน     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกร 
เหตุการณ์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
 

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

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

ผลการด าเนินงาน ไม่มีการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มาใช้ 
บริการ หรือผู้ที่เก่ียวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ 

  
  

ตารางที่ ๑๐  การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 

 หน่วยงานที่เสนอขอ --- 
 วันที่เสนอขอ --- 
 ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม --- 
 ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ --- 
 ผู้รับผิดชอบหลัก --- 
 ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง --- 
 เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง --- 
 ระดับความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 

--- --- 
          

 
 


