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ค าน า 
 

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ ต่างๆ     
ที่ค้นหาต้นตอทีแ่ท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหาการ
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้าน
การทุจริตทกุรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน ระดับ
หนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ
กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า  องค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการ ขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ  เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ที่ 69/2557 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริตประพฤติ มิชอบได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จึงได้ด า เนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้นเพ่ือให้ 
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564  

   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า   

   

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม  ภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ใน
องค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการ
ทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหาย
ทีน่้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ  ของการเฝ้า
ระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับ
จากผูท้ี่เก่ียวข้อง (ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะก ากับติดตาม
ความเสี่ยงเป็นการสอบทานเป็นลักษณะ Post-Decision  

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of 

Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในองค์ประกอบที่ 
 



           2 
 

องค์ประกอบ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 
ภายใน  

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ

เหมาะสม     

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล  

4. องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต  
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดันหรือ

แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ ควบคุมภายใน
ขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต 
(Fraud Triangle)  

 
 
 

 
 
 
            

 

Financial  
pressure Rationalization 

Opportunity  



การพิจารณาอนมุตั ิอนญุาต 

การใช้อ านาจและต าแหนง่หน้าท่ี 

การใช้จา่ยงบประมาณและการบริหารจดัการทรัพยากรภาครัฐ 
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5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การะบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

 

 

 

 



๑. เลือกงานด้านที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 2. เลือกระบวนงานจากงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจจริต 
 

3. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงาน 
ที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1. งานด้านที่จะพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 

4 
 

ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจใน    
แต่ละประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งคู่มือการนี้ได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน 
ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่ภารกิจให้บริการประชาชน 
อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงในความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้วให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของ
ประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
แนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นให้ลงมือท าการตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยงในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาตก่อสร้าง 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. กระบวนงาน การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน 



การระดม 

สมอง 

เทคนิค 

ในการค้นหา 

ความเสี่ยงการทุจริต 

WORK 

SHOP 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

Risk 

dentification 

ถกเถียง  

หยิบยก ประเด็น ที่มี
โอกาสเกิด 

เปรียบเทียบวิธี
ปฏิบัติกับ
องค์กรอื่น 

Risk 

dentification 
การสัมภาษณ์ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
การข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ

กระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอน
ย่อยประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการะบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด 
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น ในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม
ของการด าเนินงานเรื่องท่ีจะท าประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง
หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่าความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้อง
ค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวใน
ประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Know Factor หรือ Unknow Factor 

Know Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

Unknow Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาการการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่าง ดังนี้ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น  3  ด้าน  

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
 

 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ 
อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

  
 

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าที่ 
- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน 
ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการ  
ทางวินัย เป็นต้น 

  
 

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน    
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

  
 

 

ตารางท่ี ๑  อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่นรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต   
                เท่านั้นและควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด 

- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูงมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Know Factor 
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
ให้ใส่ในช่อง Unknown Factor 

- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่รู้ว่าเป็นประเภท Know Factor หรือUnknown Factor ก็ได้ 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
ให้น าข้อมูลจากตารางที่๑มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
องค์กร  มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่
ปกต ิ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก           
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับตดิตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ 

อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
 
 

 
 

  

2 
 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน 
ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 
เป็นต้น 

  
 

  

3 การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน    
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
 

 
 

   

              
ตารางท่ี ๒  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๑ น ามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

ตามไฟสีจราจร  

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า 
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
- สีแดง  หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกากับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้  

        ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
         (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง Risk level matrix) 

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น x รุนแรง 

1 
 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ 

 
2 

 
2 

 
4 

2 
 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

 
2 

 
2 

 
4 

3 
 
 

การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก 

 
2 

 
2 

 
4 

 
ตารางท่ี ๓ น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม 

(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 
 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ 
อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

2  

2 
 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

2  

3 
 
 

การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

2  

 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Balanced Scorecard 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

1 
 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต 
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

x   

2 
 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

x   

3 
 

การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

x   

              
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่
ยอมรับได้มีความเข้าใจ  

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
ที ่
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

 
คุณภาพการจัดการ 

 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
1 
 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต  
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

 
ดี 
 

 
 

 
 

 

2 
 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ 
การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการ
ทางวินัย เป็นต้น 

 
ดี 

 
 

  

3 
 

การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

 
ดี 

 
 

  

 
ตารางท่ี ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต โดยการวิเคราะห์ จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ท าการประเมิน (ดี/
พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น าไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตาม ความรุนแรงของความเสี่ยง 
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 
  แผนบริหารความเสี่ยง ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
Risk-control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูงค่อนข้างสูงปานกลาง     
มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท ากระประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงกา รทุจริตอยู่ใน   
ระดับต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้
หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความ
เสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม) 

        ตางรางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
      แผนบริหารความเสี่ยงการทจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ตารางท่ี ๕  พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับความรุนแรงจัดท า 

     แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
 

   

 
ที ่

 
ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริต 

 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ 
อนุญาต 

การพิจารณาตรวจสอบ
และเสนอความเห็นของ
การ  อนุ มั ติ  อนุ ญาต    
ไม่ด าเนินการตามล าดับ
ค าขอ 

-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง
ขั้นตอนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ให้เป็นทางเดียวกัน 
-ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตามล าดับค าขอ 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ทุกกอง/
ส านัก 

2 ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่ ง
หน้าที่ 

ความ โปร่ ง ใ ส ในการ
บริหารงานบุคคล เช่น 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว าม ดี
ความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การด าเนินการ
ทางวินัย เป็นต้น 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิ นั ย พนั ก ง า นส่ ว นต า บล แล ะ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ทุกกอง/
ส านัก 

3 ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรภาครัฐ 

การเบิกเงินราชการตาม
สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่า เบี้ย เลี้ ยง  ค่ า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

ทุกกอง/
ส านัก 
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๖. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง เพ่ือติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตในการกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสร้างมาตรการในการ
คัดกรอง เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการอยกสถานะของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

    ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 
ที ่
 

 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 
 
 

-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นทางเดียวกัน 
-ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามล าดับค าขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต 
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

 
 

  

2 
 
 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน 

ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งตั้ ง โยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

 
 

  

3 
 
 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น  และ เจ้ าหน้ าที่ ใ น
หน่วยงาน 

การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น
เท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

 
 

  

 
ตารางท่ี ๖   ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะ 
      ความเสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
   สถานะสีเขียว :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
   สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/ 
         โครงการ/กิจกรรม ที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจิตลดลง ระดับ 
         ความรุนแรง < ๓ 

 สถานะสีแดง :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม     
   เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 

 
 



เกินกวา่การยอมรับ 

เกินกวา่การยอมรับ 

เกินกวา่การยอมรับ 
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7. การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
  การจัดท าระบบการบริหารความสี่ยง  เป็นการน าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังการทุจริต จากตารางที่ 6       
ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่แก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม
หรือมาตรการ อะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
 1. เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง  Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 2. เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง  Yellow) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
 3. ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว  Green) 

   ตารางที่ ๗ ตารางการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

  1. (สถานะสีแดง  Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง ) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

- - 
 

 
2. (สถานะสีเหลือง  Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง ) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

- - 
 

 
 
 
 
 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 
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3. (สถานะสีเขียว  Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง ) 

มาตรการป้องกันการทุจริตเพ่ิมเติม 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ 
อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

 
8. การจัดท าตารางการบริหารความเสี่ยง 

การจัดท าตารางการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว 
หมายถึง สถานะความเสี่ยงต่ า สีเหลือง หมายถึง สถานะความเสี่ยงปานกลาง สีแดง หมายถึง สถานะความเสี่ยง
ระดบัสูงมากเพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

     ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

        ที่ 
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1  - - 

2  - - 

3  - - 

 
9. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  การรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดท ารายงานผลด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ 5 ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน 
ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในรายงานตาม
ตารางที่ 8 และตารางท่ี 9 สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 



                     15 
 
    ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

โอกาส/ความเสี่ยง การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ 
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 
การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
 

สถานะของการด าเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการได้บ้าง แต่งยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................. 

ผลการด าเนินงาน 

 

สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าหนองค้า ปีงบประมาณ 2564 
สถานความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ า แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


