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คํานํา 
 

เหตุการณความเส่ียงดานการทุจริตเกิดขึ้นแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุ ตางๆ ทีค่นหาตนตอไดยาก ความเสี่ยงจึง
จําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ี
รวมตอตานการทุจริตทกุรูปแบบ อนัเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 

การนำเคร ื่องม ือประเม ินความเส ี่ยงมาใช ในองค กรจะช วยให เป ็นหล ักประก ันในระด ับหน ึ่งได ว า การดําเนินการขององคกรจะไมมีการ
ทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไมคาดคดิ โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเปนการเกิดความเส่ียหายที่นอย
กวาองคกรที่ไมมีการนาํเคร ื่องม ือการประเม ินความเส ี ยงท ุจร ิตมาใช  เพราะได ม ีการเตร ียมการป องก ันการท ุจร ิตล วงหน าไว โดยให เปนส วนหนึ่งของการปฏ ิบัติงาน
ประจํา ซ่ึงไมใชการเพ ิ่มภาระงานแตอยางใด 

องคการบริหารสวนตําบลบางพลับ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใต
กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตเปนเคร่ืองมือหน่ึง ในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาการทุจริตของรัฐ ตามคําส่ังรักษาความ
สงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที ่๑๘ มถิุนายน ๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการปองกันการทุจรติและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ กําหนดใหทกุสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละสงเสรมิการ มีสวนรวมจากท ุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ ื่อสกัดกั้นไม ใหเกิด
การทุจร ิตและประพฤต ิมิชอบได ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลบางพลับ จึงจัดทําการประเมินความเส่ียงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน ประกอบด วย ผลการประเม ินความเส ี ยงการท ุจร ิต 
ป ี ๒๕๖๔ เหต ุการณ ความเส ี ยงและระด ับความเส ี่ยง  ตลอดถึงมาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง 
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๑. วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียง 
มาตรการปองกันการทุจริตจะสามารถลดความเส่ียงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองคกรได ดังน้ันการประเม ินความเส ี่ยงการท ุจร ิต 

การออกแบบและการปฏ ิบ ัต ิงานตามมาตรการควบค ุมภายในท ี่เหมาะสมจะช วยลดความเสี่ยงการทจุริตใหแกบุคคลากรในองคกร ถือเปนการปองกันการ
ทุจริตในองคกร ทั้งนี ้การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะชวยเปนหลักประกันระดับหนึ่งวา การดําเนินการของ องคกร
จะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจรติที่ไมคาดคิดโอกาสที่ประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หร ือหากเก ิดความเส ียหายข ึน้ก ็จะเป ็นความ
เส ียหายท ีน่ อยกว าองค กรท ีไ่ม ม ีการนำเคร ื องม ือประเม ินความเส ี ยงมาใชเพราะไดม ีการเตร ียมการป องกันลวงหน าไว โดยให เป ็นสวนหน ึงของการปฏ ิบัต ิงาน
ประจำซึ่งไม ใช การเพ ิม่ภาระ อีกตอไป 

วัตถุประสงคของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจดัการ
ความเส่ียงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจรติเชิงรุกท ี่มีประสิทธ ิภาพตอไป 

 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 
การบริหารจดัการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทกุภาระงานตองประเมินความเส่ียงกอนปฏิบัติงานทุกคร้ัง และแทรก

กจิกรรมการตอบโตความเส่ียงไวกอนเร่ิมปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝาระวังความเส่ียงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหน่ึงของ
ความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรูและยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ(ผูนําสงงาน) เปนล ักษณะ pre – decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนล ักษณะการ กาํกับ
ติดตามความเส่ียงเปนการสอบทาน เปนล ักษณะ post – decision 

 

๓. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร COSO ๒๐๑๓ (Committee of sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปน

มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาต้ังแตเร่ิมออกประกาศใชเมื่อป๑๙๙๑  สําหรับมาตรฐาน COSO  ๒๐๑๓ ประกอบดวย  ๕ องคประกอบ ๑๗ หล ักการ ดังนี้ 
องคประกอบท่ี ๑ สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) หล ักการที่ ๑ องคกรยึดหล ักความซ่ือตรงและจริยธรรม 

                                    หล ักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผ ิดชอบต อการกําก ับ 
ดูแล  
                                     หล ักการที ่๓ คณะกรรมการและฝายบร ิหาร มอีำนาจการสั งการ
ช ัดเจน  
                                     หล ักการที ่๔ องคกร จูงใจ ร ักษาไว  และจูงใจพนักงาน 

                                                                  หล ักการที่ ๕ องคกรผลักดันใหทกุตําแหนงร ับผ ิดชอบตอการควบคุมภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opportunity 

องคประกอบที่ ๒  การประเม ินความเส่ียง (Risk Assessment) 
หล ักการที่ ๖ กําหนดเป าหมายชัดเจน 
หล ักการที่ ๗ ระบุและว ิเคราะหความเส ี่ยงอยางครอบคลุม หล ักการที่ ๘ 
พ ิจารณาโอกาสท่ีจะเก ิดการทจุริต 
หล ักการที่ ๙ ระบุและประเม ินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบค ุมภายใน 

 

องคประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หล ักการที่ ๑๐ ควบคมุความเส่ียงใหอยูในระดบัทีย่อมรับได  
หล ักการที่ ๑๑ พ ัฒนาระบบเทคโนโลย ีที่ใชในการควบค ุม  
หล ักการที่ ๑๒ ควบคมุใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 

 

 
 
 

องคประกอบท่ี ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หล ักการที่ ๑๓ องคกรข อมูลที่เก ี่ยวข องและมคี ุณภาพ 
หล ักการที่ ๑๔ มกีารส ื อสารข อมูลภายในองค กร ใหการควบคุมภายในสามรถดําเนินการตอไปได หล ักการที่  
๑๕ มกีารส ื อสารก บัหน วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต อการควบคุมภายใน 

 

องคประกอบท่ี ๕ กิจกรรมการกํากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หล ักการที่ ๑๖ ติดตามและประเม ินผลการควบคุมภายใน 
หล ักการที่ ๑๗ ประเม ินและส ือสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม 

ทั้งน้ี องคประกอบการควบค ุมภายในแตละองค ประกอบจะตองสอดคล องและสัมพ ันธ ก ัน มอียูจริงและ สามารถนาํไปปฏิบัติได จึงจะทําใหการคุม
ภายในมปีระสิทธิภาพ 

 

๔. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต 
องคประกอบหร ือปจจ ัยที่นําไปส ูการทุจริต ประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแจงจงูใจ Opportunity หรือโอกาส ซ่ึง

เกดิจากชองโหว ของระบบตางๆ ค ณุภาพการกําก ับควบคมุภายในมี จุดออน และRationalization หรือ หาเหตุผลสน ับสนุนการกระทำตามทฤษ ีสามเหล ี่ยมการ
ทุจริต (Fraud Triangle) 

 

 



การพจิารณาอนุมตั ิอนุญาต ิ

การใชอ้าํนาจและตาํแหน่งหน้าท ี

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ 
บรหิารจดัการภาครฐั 

๕. ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทจุริต 
ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต แบงออกเปน ๓ ดาน ดังน้ี 
๕.๑ ความเส่ียงการทุจริตเก่ียวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตาม

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที ่
๕.๓ ความเส่ียงการทุจรติในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ 
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9 • การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสียง 

• การจดัทาํรายงานการบริหารความเสียง 

• จดัทาํระบบการบริหารความเสยีง 

• การจดัทาํรายงานผลการเฝ้าระวงัความเสียง 

• แผนบรหิารความเสียง 

• การประเมนิการควบคุมความเสียง 

• เมทรกิส์ระดบัความเสยีง 

• การวเิคราะห์สถานะความเสียง 

• ระบุความเสียง 

๖. ขั้นตอนการประเม ินความเสี่ยงการทุจริต 
ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ม ี๙ ข้ันตอน ดังนี ้

 
 

๗. ว ิธีการวิเคราะห ความเส่ียง  การเตรียมการเพ่ือประเม ินความเสี่ยง  ต องดาํเนินการ ดังนี้ 
- คดัเลือกกระบวนการงานของประเภทดานน้ัน ๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด การทุจริต (มาจาก ๓ ดาน ไดแก 

ความเส่ียงการทุจริตเกี่ยวของกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนง
หนาที ่และ ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ) 

- เลือกงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
- เลือกกระบวนงานจากที่จะทําการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
- เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทําการ ประเมินความเส่ียงการทุจริต 



งานดา้นการพจิารณา อนุมตั ิอนุญาตทางราชการ 

กระบวนงานการขออนุญาตกอ่สรา้ง ดดัแปลงอาคาร 
หรือรอืถอน 

รายละเอียดขนัตอน แนวทางหรือเกณฑ์การขอ
อนุญาต กอ่สรา้งอาคาร 

- ตัวอยาง – 
 

 

๗.๑ การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
การนําขอมูลทีไ่ดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทํา

การประเมินความเส่ียงการทุจริต ซ่ึงในการปฏิบัติงานน้ัน อาจ ประกอบดวยกระบวนการยอย จึงใหระบุความเสีย่งโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความ
เส่ียงที่เส่ียง ตอการทุจริตเทาน้ัน และในการประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเร่ืองที่จะทําการ ประเม ิน เน ื่องจากในระบบงานการ
ปฏ ิบ ัต ิงานตามข ั้นตอนอาจไม พบความเส ี ยง หร ือความเส ีย่งตํา แต อาจพบว ามคีวามเส่ียงในเร่ืองน้ัน ๆ ในการดําเนินงานที่ไมอยูในขั้นตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึง
วาหนวยงานจะมีมาตรการ ปองกันการทจุริต หรือแกไขความเสี่ยงการทุจรติอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภทความเส่ียง ซ่ึงเปน Known factor 
และ Unknown factor 

 
 

Known factor ความเส่ียง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยเก ิดข้ึน เคยรับรูว าเคยเก ิดมาก อน คาดหมายวา 
  จะม ีโอกาสเกิดข ึ้นซ้ํา  

Unknown factor ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/ 
พฤติกรรม ความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึน 



เทคน ิคการระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจร ิตดวยว ิธีการตาง ๆ  ดังนี้ 
 
 
 

 

workshop การระดม 
สมอง 

เทคนิคในการคนหา ความเส่ียงการทุจริต 

 
 
 

Risk 
Identification 

การ 
ออกแบบ 
สอบถาม 

ถกเถียง หยิบ ยก
ประเด็นท่ี มโีอกาส
เกิด 

 

 
การ 

สัมภาษณ 

เปรียบเทียบ  
ว ิธ ีปฏ ิบัติ กับ
องคกร อ ื่น 

Risk Identification 



ตารางท่ี ๑ ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจร ิตท่ีม ีความเส่ียงตอการทุจร ิต 

ที่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor 

(รับรูวาเคยเกิดมาแลว) 
Unknown factor 

(คาดการณวาอาจตองเกิด) 
 ความเสี่ยงการทุจรติเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาต พรบ.อํานวยความสะดวกฯ 

๑ การตรวจเอกสารไม ครบถวนตามท ี่ระบุไวใน 
คําขอ แตมีการรับเร่ืองไว 

√  

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ 
๒ มกีารรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินนํ้าใจ 

/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสูการเอื้อประโยชน ใหกับคูสัญญา 
 √ 

๓ เจาหนาที่ของรัฐละเลยไมปฏิบัติตามระเบียบฯ 
การใชรถยนตส วนกลาง 

√  

๔ การนําทรัพยสินของราชการไปใชประโยชนสวนตัว 
เจาหนาท่ีบางรายมีการนําทรพัยสินราชการไปใชสวนตัว 

 √ 

 ความเส่ียงการทุจริตในข้ันตอนดําเนินโครงการยุทธศาสตร 
๕ เจาหนาที่มเีจตนาปดบงัขอมูล และเบิกเงิน ราชการตามสิทธ ิเปน

เท็จ เช น คาลวงเวลา คา 
เช าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท ี พ ัก 

 √ 

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณการทจุริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
- คงความเส่ียง ปญหา/พฤต กิรรมที่เคยเกิดข ึ้น เคยรับร ูว าเคยเกิดมากอน คาดหมายว าจะมี โอกาสเกิดข้ึนซ้ํา หร ือมปีระวัติอยู 

แลว √ Known factor 
- ปจจ ัยความเส ี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการล วงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม ความเส่ียงท ีอาจจะเกิดข ึ้น √ 

Unknown factor





๗.๒  การว ิเคราะห สถานะความเส่ียง 
การนําข อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะหเพ ื่อแสดงสถานะความเส่ียงของการทจุริต ของแตละ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะสีเขียว คือ ความเส่ียงระดับตํ่า 
สถานะสีเหลือง คือ ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
สถานะสสีม ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มผีูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงานภายใน องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการ

ควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 
สถานะสีแดง ความเส่ียงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกบับุคคลภายนอก คนที่ไมรูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดช ัดเจน ไมสามารถ

กาํก ับติดตามได อยางใกลช ิด หรืออยางสม่ําเสมอ 

ตารางท่ี ๒ แสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายส ีไฟจราจร) 
ที่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
๑ การตรวจเอกสารไม ครบถวนตามท ี่ระบุไวในคำขอ แตม กีารรับเร่ืองไว   √   

๒ มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ําใจ 
/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนาํไปสูการเอ้ือประโยชนใหกับคูสัญญา 

 
√ 

 
              

  

๓ เจาหนาที่ของรัฐละเลยไมปฏบัิติตามระเบียบฯ การใชรถยนต 
สวนกลาง 

  √  

๔ การนําทรัพยสินราชการไปใชประโยชนสวนตัว               √   

๕ เจาหนาที่มเีจตนาปดบังขอมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ 
เช น คาลวงเวลา คาเช าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท ี พ ัก 

 √   



๗.๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง 
นําโอกาส/ความเส่ียงการทุจริตที่มีสถานะความเส่ียงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีสม กบั สี แดง) จากตารางท่ี ๒ มาทำการหาคา

ความเส่ียงรวม ซึ่งไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มคีา ๑ – ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่คา ๑ – ๓ โดยมีเกณฑ ดังน้ี 
ระดับความจําเปนของการเฝ าระว ัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้
- ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนการน้ัน ๆ แสดงวาขั้นตอนนั้น เปน 

must หมายถึงความจําเปนสูง ของการเฝาระวังการทุจริต คาของ must คอื อยูในระดับ 
๓ หรือ ๒ 

- ถาเปนก ิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนการน้ัน ๆ  แสดงวาขั้นตอนนั้น เป ็น Should 
หมายถึงจําเปนตํ่า ในการเฝาระวังการทุจริต คาของ Should คือ อยูในระดับ ๑ 

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพจิารณา ดังนี้ 
- กิจกรรมหร ือข้ันตอนงานน้ันเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดเสีย stakeholder รวมถ ึงงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ ๒ 

หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวของกับ การเงนิ รายไดลดรายจายเพ่ิม financial คาอยูที ่

๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวของ ผูใช กลุมเปาหมาย customer/user คาอยูที ่ ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนัน้เก่ียวของกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระทบตอการเรียนรู องคความรู 

learning & growth คาอยูที ่๑ หรือ ๒ 



ตารางท่ี ๓ SCORING ระดับความเสี่ยง 

ที่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความ 
จําเปนของ การระวัง 
๓ ๒ ๑ 

ระดับความ 
รุนแรงของ ผลกระทบ 

๓ ๒ ๑ 

ค าความเสี่ยง 
รวมจําเปน x 

รุนแรง 

๑ การตรวจเอกสารไมครบถวนตามท่ีระบุไวในคาํขอ  
แตมีการรับเร่ืองไว 

๓ ๓ ๙ 

๒ มกีารรบัสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินนํ้าใจ 
/การเลี้ยงที่จะนําไปสูการเอ้ือประโยชน 

๓ ๓ ๙ 

๓ เจาหนาที่ของรัฐละเลยไมปฏบัิติตามระเบียบฯ การใชรถยนต 
สวนกลาง 

๒ ๒ ๔ 

๔ การนําทรัพยสินราชการไปใชประโยชนสวนตัว ๒ ๒ ๔ 

๕ เจาหนาที่มเีจตนาปดบังขอมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ 
เช น คาลวงเวลา คาเช าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท ี พ ัก 

๒ ๒ ๔ 

 

๗.๔ การประเมนิการควบคุมความเส่ียง 
องคการบริหารสวนตําบลธาตุ ไดนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน x รุนแรง) จากตารางที ่ ๓ มาทาํ การประเม ินการควบค ุมการท ุจร ิต ว าม ี

ระด ับการควบค ุมความเส ี ยงการท จุร ิตอย ู ในระด ับใด เม ื่อเท ียบก ับค ุณภาพ การจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดสอง เผาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพ
การจดัการ จะแบงเปน 
๓ ระดับ ดังนี ้

ดี : จัดการได ทันที ท กุครั้งที เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบร ิการ/ผูร ับมอบผลงาน องค กร ไมม ีผลเสียทางการเงิน 
พอใช :  จัดการไดโดยส วนใหญ มีบางคร้ังยังจัดการไม ได กระทบถึงผูใช บริการ/ผูร ับมอบผลงาน องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถงึ ผูใชบริการ/ ผูรับมอบผลงาน และ

ยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 



ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 

ที่ โอกาส/ความเส่ียงการทจุริต ค ุณภาพ 
การ 
จัดการ 

ค าประเม ินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค าความเส่ียง 
ระดับต่ํา 

ค าความเสี่ยง 
ระดับปาน กลาง 

ค าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

๑ การตรวจเอกสารไม ครบถวนตามท ี่ระบุไวในคำขอ แตม ีการ
รับเร่ืองไว  

พอใช  √  

๒ มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ําใจ 
/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนาํไปสูการเอ้ือประโยชนใหกับ
คูสัญญา 

พอใช √   

๓ เจาหนาที่ของรัฐละเลยไมปฏบิติัตามระเบียบฯ การใช
รถยนตสวนกลาง 

พอใช  √  

๔ การนําทรัพยสินราชการไปใชประโยชนสวนตัว พอใช  √  

๕ เจาหนาที่มเีจตนาปดบังขอมูล และเบกิเงินราชการตามสิทธิ
เปนเท็จ 
เช น คาลวงเวลา คาเช าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท ี 
พ ัก 

พอใช √   



การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนท่ี ๕ ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนการสราง

ตะแกรงดัก เพื่อเปนการยืนยันผลการปองกันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพยีงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเส่ียงการทุจริตตอไป ออกเปน 
๓ ส ีไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

สถานะสีเขียว (ยังไมเกิดเฝาระวังตอเน่ือง) 
: ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเส่ียง ยังไมตองทาํกิจกรรมเพิม่ 

                                สถานะสีเหลือง (เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได) 
: เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันท ีตามมาตรการ/นโยบาย/ โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใช

ไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงนอยกวาระดับ ๓ 
สถานะสีแดง (เกินกวาการยอมรับ) 

: เกิดกรณีที่อยูในขายแกไขไมได ควรมมีาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ ิ่มข ึ้น แผนใช ไมไดผล ความเส่ียง
การทจุริตไมลดลง ระดังความรุนแรงมากกว าระดับ ๓ 



ตารางท่ี ๕ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

ที่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

๑ การตรวจเอกสารไม ครบถวนตามท ี่ระบุไวในคำ
ขอ แตม กีารรับเร่ืองไว  

กํากับ ดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ขอบังคับ 
อยางเครงครัดในการตรวจรับเอกสาร 

 √  

๒ มกีารรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/
สินน้ําใจ 
/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนาํไปสูการเอื้อประโยชน
ใหกับคูสัญญา 

ช้ีแจงและแจงเวียนใหเกดิความรูความ เขาใจและสราง
ความตระหนักในการเปน ขาราชการที่ดี ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแล ใหปฏิบัติตาม ระเบียบอยางเครงครัด 

 
 
 
 

√ 
 

 
 
 

 

 

๓ เจาหนาที่ของรัฐละเลยไมปฏบัิติตามระเบียบฯ 
การใชรถยนตสวนกลาง 

แตงต้ังผูรับผิดชอบดูแลรถยนตขององคการบริหารสวน
ตําบลบางพลับ 

  ส ร   า ง ค ว า ม ต ร ะ ห น  ั ก ใ น ก า ร เ ป ็นขาราชการท่ีด ี     
 ช้ีแจงใหเกิดความเขาใจในระเบียบและ การละเวนการ  
 ปฏิบัติหนาที่และการประพฤติม ิชอบ 

 √ 
 
 
 

 

 

๔ การนําทรัพยสินราชการไปใชประโยชนสวนตัว ส ร   า ง ค ว า ม ต ร ะ ห น  ั ก ใ น ก า ร เ ป ็ นขาราชการท่ีดี 
ช้ีแจงใหเกิดความเขาใจในระเบียบและ การละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่และการประพฤติม ิชอบ 

 √ 
 
 

 

 

๕ เจาหนาที่มเีจตนาปดบังขอมูล และเบิกเงิน
ราชการตามสิทธิเปนเท็จ เช น คาลวงเวลา                  
คาเช าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท ี พ ัก 

ค ว บ ค  ุ มก ำ ก  ั บ ด  ู แ ล ก า ร ใ ช   จ   า ยงบประมาณและ
การเบิกจายใหเปนไป ตามระเบียบควบคุม กํากับ ดูแลให
บุคลากรปฏิบัติ ตามแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ 
ทุจริต และผลประโยชนทบัซอน 

√ 
 
 

 

  



การจัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
องค การบริหารสวนตําบลบางพลับจ ึงไดนําผลจากการเผาระว ังความเส่ียงการทุจริต จากตารางท่ี ๖ ออก ตามสถานะ ๓ สถานะ ซ่ึงข้ันตอนท่ี ๗ 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยูในขายทียั่งแกไมได จะตองมีกิจกรรม หรือ มาตรการอะไรเพิ่มเติมตอไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้ 
๑. เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง) ควรมกีิจกรรมเพิ่มเติม 
๒. เกิดข ึ้นแลวแตยอมรับได (สถานะสีเหล ือง) ควรมีกิจกรรมเพ ิ่มเติม 
๓. ยังไมเกิดเผาระวังตอเนื่อง (สถานะสเีขียว) 

ตารางท่ี ๖ จัดทําระบบความเส่ียง 
๑. (สถานะสีแดง) เกินกว าการยอมรับ ควรม กิีจกรรมเพิ่มเต ิม 
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) มาตรการปองกันการทจุริต เพิ่มเติม 

- - 
๒. (สถานะสีเหลือง) เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ความเส่ียงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเตมิ 

การตรวจเอกสารไม ครบถวนตามท ี่ระบุไวในคำขอ แตม ี
การรับเร่ืองไว  

- กําก ับ ติดตาม ให สงเสร ิมให เจาหน าทีม่ ีความร ูและความเขาใจใน 
  กฎหมายที่เกี่ยวข อง 
- สงเสริมและสรางความตระหนกัใหปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเครงครัด 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ 
ของขวัญ/สินน้ําใจ/การเล้ียงรับรอง ซ่ึงจะนําไปสู
การเอ้ือประโยชนใหกับ คูสัญญา 

- กํากบั ติดตาม และใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามแผนการปองกันการทจุริต 
- อบรมใหความรู กับเจาหนาทีท่ีเ่ก ี่ยวของถึงโทษของการทุจริต 

เจาหนาท่ีของรัฐละเลยไมปฏบัิติตามระเบียบฯ การใช
รถยนตสวนกลาง 

- ใหผูบงัคับบัญชา กาํกับ ดูแลอยางเครงครัดในการเบิกรถ 
และเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ 
- สงเสริมและสรางจิตสาํนึกใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามมาตรการและ แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริต 



๓. (สถานะสีเขียว) ยังไมเกดิ ใหเฝาระวังตอเนื่อง 
ความเส่ียงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 
มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

มกีารรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ําใจ 
/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสูการเอ้ือประโยชนใหกับ
คูสัญญา 

- ผูบริหาร กํากับ ติดตามการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินนํ้าใจ 
  /การเล้ียงรับรอง เปนระยะ  
- มีชองทางการรองเรียนการทุจริตใหมากยิง่ข้ึน 

เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูล และเบิกเงินราชการ
ตามสิทธิเปนเท็จ 
เช น คาลวงเวลา คาเช าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาท ี พ ัก 

- ผูบริหาร กํากับดูแล ติดตามใชจายงบประมาณและใหรายงานผลการ ดําเนินการใหผูบริหารทราบ
เปนระยะ 
- แจงเจาหนี้ท่ีผูเก่ียวของระมัดระวังในการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 

การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 
องคการบริหารสวนตําบลบางพลับ ไดจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความ เสี่ยงการทุจริตตามข ั้นตอนที่ ๗ มสีถานะ

ความเส่ียงการทุจริตอยูในระดับ (ส ี) สถานะความเสี่ยง ส ีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดับตํ่า สีเหลือง หมายถึง สถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง 
หมายถึง สถานะความเสี่ยง ระดับสูงมาก เพื่อเปนเคร่ืองมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ดังนี้ 
ตารางท่ี ๗ ตารางการบริหารความเสี่ยง 

ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

๑ มกีารรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ําใจ 
/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนาํไปสูการเอื้อประโยชน
ใหกับคูสัญญา 

การตรวจเอกสารไม ครบถวนตามท ี่ระบุไวในคำขอ แตม ี
การรับเร่ืองไว  

- 

 -เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูล และเบกิเงิน
ราชการตามสิทธิเปนเท็จ 

เช น คาลวงเวลา คาเช าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาท ี พ ัก 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ 
ของขวัญ/สินน้ําใจ/การเล้ียงรับรอง ซ่ึงจะนําไปสูการเอ้ือ
ประโยชนใหกบั คูสัญญา 

- 

 - เจาหนาที่ของรัฐละเลยไมปฏบิติัตามระเบียบฯ การใช
รถยนตสวนกลาง 

- 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององคการบรหิารสวนตําบลบางพลับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ท่ี โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประเด็น/
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยง
ที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

ปจจัยเส่ียงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุน 

ใหเกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพ่ือไมเกิด
การทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผล 

สําเร็จ 
ไมมี ต่ํา

มาก 
ต่ํา กลาง สงู สูง

มาก 
สูงสุด 

1. โปรดระบุ
ชื่อ

โครงการ
ถามี 

การตรวจเอกสารไม 
ครบถวนตามท ี่ระบุไว
ในคำขอ แตม ีการรบั

เร่ืองไว  

มีเจาหนาท่ี
บางรายรับ
เรื่องไวแม
เอกสารท่ี

เกี่ยวของจะ
ไมครบ 

1.
ผูบังคับบัญชา

ใหความ
ไววางใจ 
2.เอกสาร

ประกอบ การ
ยื่นเรื่องไม

ชัดเจน 

    √    1.ผูบังคับบัญชาตดิตาม
อยางใกลชืด 

กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครดั 

การครบ 
ถวนของ
เอกสาร 

2. โปรดระบุ
ชื่อ

โครงการ
ถามี 

มีการรับสินบน/
เรียกรับเงิน/
ของขวัญ/
สินน้ําใจ 

/การเลี้ยงรับรอง ซึ่ง
จะนําไปสูการเอื้อ
ประโยชนใหกบั

คูสัญญา 

มีเจาหนาท่ี
เรียกรับเงิน

หรือ
ประโยชน
ตอบแทน

อื่น 

1.
ผูบังคับบัญชา

ขาดการ
ควบคุม
ใกลชิด 

2.ข้ันตอน
ปฏิบัติงานไม

ละเอียด 

   √     1.จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
แผนผังขนตอนการ

ปฏิบัติงาน 
2.ผูบังคับบัญชามีการ
ติดตามอยางใกลชิดให
เจาหนาท่ีปฏิบัติตาม

ระเบียบ 

จํานวน
เรื่อง

รองเรียน
การ

ทุจริต 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององคการบรหิารสวนตําบลบางพลับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ท่ี โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ 
ความ
เสี่ยงที่
อาจจะ
เกิดข้ึน 

ปจจัยเส่ียง
ท่ีอาจมี

ผลกระทบ/
กระตุน 

ใหเกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบ

ท่ี
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพ่ือไมเกิด
การทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผล 

สําเร็จ 
ไมม ี ต่ํามาก ต่ํา กลาง สูง สูงมาก สูงสุด 

3. โปรดระบุชื่อ
โครงการถาม ี

เจาหนาท่ีของ
รัฐละเลยไม
ปฏิบัติตาม

ระเบยีบฯ การ
ใชรถยนต
สวนกลาง 

มี
เจาหนาที่

นํา
รถยนต

สวนกลาง
ไปใช

นอกเหนื
อจากงาน
ราชการ 

1.
ผูบังคับบัญ
ชาใหความ
ไววางใจ 

2.
เจาหนาที่
เห็นวาเปน

เรื่อง
เล็กนอย 

ระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทย 
วาดวย
การใช

และรักษา
รถยนต
ของ

องคกร
ปกครอง

สวน
ทองถิ่น) 

   √    1.ผูบังคับบัญชาติดตาม
อยางใกลชืด 

กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครดั 

จํานวน
เรื่อง
รอง     
เรียน 

4. โปรดระบุชื่อ
โครงการถาม ี

การนํา
ทรัพยสิน

ราชการไปใช
ประโยชน
สวนตัว 

มี
เจาหนาที่
นําวัสดุ

สํานักงาน
ไปใช

สวนตัว 

บุคลากร
สวนใหญ

ไมทราบถงึ
วิธีการยืม
ทรัพยสิน 

อปท. 

    √    1.จัดทําทะเบียนคุม
ทรัพยสินราชการ 

2.จัดทําคูมือการใชทรัพยสิน
ราชการ 

จํานวน
เรื่อง
รอง     
เรียน 

 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององคการบรหิารสวนตําบลบางพลับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ท่ี โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประเด็น/
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

เหตุการณ 
ความเสี่ยง
ที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

ปจจัยเส่ียงที่
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุน 

ใหเกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบที่
เกี่ยวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพ่ือไมเกิด
การทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผล 

สําเร็จ 
ไมมี ต่ํา

มาก 
ต่ํา กลาง สงู สูง

มาก 
สูงสุด 

5. โปรดระบุ
ชื่อ

โครงการ
ถามี 

เจาหนาที่มีเจตนา
ปดบังขอมูล และ
เบกิเงินราชการ
ตามสิทธิเปนเท็จ 

เช น คาลวงเวลา คา
เช าบาน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาท ี พ ัก 

มีเจาหนาท่ี
บางรายเบิก
เงินราชการ
ตามสิทธิ
เปนเท็จ 

1.
ผูบังคับบัญชา

ใหความ
ไววางใจ 
2.เอกสาร

ประกอบ ไม
ชัดเจน 

   √     1.ผูบังคับบัญชาตดิตาม
อยางใกลชืด 

กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครดั 

จํานวน
เรื่อง

รองเรียน 

 

 
 

 
 
 
 

 
 


