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ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
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ดังนั ้น งานบริหารงานทั ่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จึงได้

ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตาม  การดำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีแนบมานี้
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คำนำ 

    
   เหตุการณ์ความเสี ่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ ่งปัญหามาจาก
สาเหตุต่างๆ ท่ีค้นหาต้นตอท่ีแท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต 
คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็น  
เจตจํานง ของทุกองค์กท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนําเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดําเนินการ  
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา        
น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนํา
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไวโ้ดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 

   งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จึงได้ดำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตข้ึน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจ
ในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือ 
แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้           ๑ – ๕ 
-วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต       ๑ 
-การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร    ๑ 
-กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต            ๑ - ๒ 
-องค์ประกอบท่ีทําให้เกิดการทุจริต         ๓ 
-ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต           ๓ 
-ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต        ๔ 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้         ๖ – ๑๖  
 -ข้ันตอนท่ี ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)              ๖ – ๗ 
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๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

   มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี ่ยงที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริต        
ในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยม      
ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต ในองค์กร            
ทั ้งนี้ การนําเครื ่องมือประเมินความเสี ่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง                
ว่าการดําเนิน การขององค์กรจะไม่ มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กร
ที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไม่ใชก่ารเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 

   วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต : เพื ่อให้หน่วยงานภาครัฐ           
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
ซ่ึงเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  การบริหารจัดการความเสี ่ยงเป็นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมิน     
ความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตาม
ภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความ
รับผิดชอบปกติที่มีการรับรู ้และยอมรับจากผู้ที ่เกี ่ยวข้อง (ผู ้นําส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision         
ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยง  Pre-decision VS Post-decisionVS  

เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
   กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน
COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน
ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการ
ควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี 2006 เป็นแนวทางด้านการทํารายงานทางการเงิน 
Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งท่ี 2 เม่ือปี 
2009 เป็นแนวทางด้านการกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั ้งที ่ 3 
ในปี 2013 เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : 
Framework and Appendices การปรับปรุงในปี 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี 1992 ท่ี
กําหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่อง
การสอดส่อง ในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ดังนั ้น การควบคุมภายในจึงถือว่า          มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบ
การทุจริตภายในกิจการ 
 
 
 

๑ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต ้
 



สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี 
 

องค์ประกอบท่ี 1 : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ 1 – องค์กรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแล 
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการสัง่การชัดเจน 
หลักการที่ 4 - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการท่ี 5 – องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี 2: การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 – กําหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใ่นระดับที่ยอมรับได้ 

หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ 12 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัตไิด้ 

องค์ประกอบท่ี 4: สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ 13 – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 

หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดําเนนิต่อไปได้ 
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเดน็ที่อาจกระทบต่อ 

                 การควบคุมภายใน 
องค์ประกอบท่ี 5: กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 

หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา  เหมาะสม 

   ท้ังนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และนําไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทํางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทําให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
              

   กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
๑. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทําอย่างไรจะไมใ่ห้                 

เกิดข้ึนซ้ำอีก 
๒. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอย่างไรจะตรวจพบต้

อง 
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื ่องที่น่าสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแส        
นั้นแก่ผู้บริหาร 

๓.   Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิด 
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่
าทําไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามา
ได้อีก 

๔. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนและป้องกันป้องปราม 
ล่วงหน้าในเร่ืองประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต (Unknown Factor) 
 

๒ 



 
 
 

๔. องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการทุจริต 
 

   องค์ประกอบหรือปัจจัย ที่นําไปสู่การทุจริต ประอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง
กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม
กํากับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา
ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต   แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
   ๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี 
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
    ๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี 
   ๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



 
 
 
๖. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ข้ันตอน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
 
 
ข้ันเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 

   ก่อนทําการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต ต้องทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน      
จากภารกิจในแต่ละประเภทท่ีจะทําการประเมิน ซ่ึงคู่มือนี้ได้จําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและ         ตํา
แหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทําการคัด เลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ   
การดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง      หลัก
เกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทําการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่
างในการประเมินความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๕ 



 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี ๑ การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  
 

   ขั้นตอนที่ ๑ นําข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือ
เกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงในข้ันตอนการปฏิบัติงาน
นั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้น ตอนที่ ๑ ให้ทําการระบุความเสี่ยง 
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการ
ประเมินต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการประเมินด้วย เนื่องจากใน
กระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยง
ในเรื่องนั้นๆ ในการดําเนินงานท่ีไม่ได้อยู่ในข้ันตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคํานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้อง
กันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นําข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง   
ซ่ึงเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor 

 

 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Known Factor 

 
ความเสี่ยงท้ัง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า 
มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตํานานอยู่แล้ว 

 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต  
ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

๖ 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คร้ังที่ ๑) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 



 
 

 
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คร้ังที่ ๑) 
    ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  แบ่งออกเป็น  ๓  ด้าน     

๑. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
๒.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าท่ี 
3.  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 

 

 

ท่ี 
 

โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนแล้ว) 

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดข้ึน) 

๑ ความเสี ่ยงการทุจริตที ่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 
 

- � 

๒ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและ 
ตําแหน่งหน้าท่ี 
-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดําเนินการวินัย   
เป็นต้น 

 

- � 

๓ ความเสี ่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบ
ประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
-เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า   บ้
าน  ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 
 

- � 

 
 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    ๑๑๑๑    อธบิายรายละเอยีดความเสีย่งการทจุรติอธบิายรายละเอยีดความเสีย่งการทจุรติอธบิายรายละเอยีดความเสีย่งการทจุรติอธบิายรายละเอยีดความเสีย่งการทจุรติ    เชเชเชเช่่ ่่นนนน    รปูแบบรปูแบบรปูแบบรปูแบบ    พฤตกิารณพฤตกิารณพฤตกิารณพฤตกิารณ์์์์การทจุรติทีม่คีวามเสีย่งการทจุรติการทจุรติทีม่คีวามเสีย่งการทจุรติการทจุรติทีม่คีวามเสีย่งการทจุรติการทจุรติทีม่คีวามเสีย่งการทจุรติ                                
                                                        เทเทเทเท่่ ่่านัน้านัน้านัน้านัน้    และควรอธบิายพฤตกิารณและควรอธบิายพฤตกิารณและควรอธบิายพฤตกิารณและควรอธบิายพฤตกิารณ์์์์ความเสีย่งใหความเสีย่งใหความเสีย่งใหความเสีย่งให้้ ้้ละเอยีดละเอยีดละเอยีดละเอยีด    ชดัเจนชดัเจนชดัเจนชดัเจน    มากทีส่ดุมากทีส่ดุมากทีส่ดุมากทีส่ดุ 
   - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสงูมีประวตัิอยู่แล้ว ให้ใส่เคร่ืองหมายในช่อง Known Factor 

 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวตัิมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณใ์นอนาคตวา่มีโอกาสเกิด ให้ใส่    
   เคร่ืองหมาย�ในช่อง Unknown Factor 
 - หน่วยงานสามารถปรับแบบไดโ้ดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor      
   ก็ได้ 
 

 

 

 

๗ 



 
 
ข้ันตอนท่ี ๒ การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 

 

   ข้ันตอนท่ี ๒ ให้นําข้อมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของ
ความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
 

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
     สถานะสีเขียว    : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
     สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัด ระวัง 
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
      สถานะสีส้ม   : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เก่ียวข้องหลายคน        หลาย
หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าท่ีปกติ 
      สถานะสีแดง    : ความเสี ่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับบุคคล 
ภายนอกคนที่ไม่รู ้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่ำเสมอ 

 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 

 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 
� - - - 

๒ ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดําเนินการวินัย 
เป็นต้น 

� - - - 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า   
บ้าน  ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

� - - - 

 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    ๒๒๒๒    นาํโอกาส/ความเสีย่งการทจุรตินาํโอกาส/ความเสีย่งการทจุรตินาํโอกาส/ความเสีย่งการทจุรตินาํโอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ    จากตารางที่จากตารางที่จากตารางที่จากตารางที่    ๑๑๑๑    นาํมาแยกสถานะความเสีย่งการทจุรตินาํมาแยกสถานะความเสีย่งการทจุรตินาํมาแยกสถานะความเสีย่งการทจุรตินาํมาแยกสถานะความเสีย่งการทจุรติ 
  ตามไฟสีจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 
                   - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
                      - สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
                      - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 

 
ข้ันตอนท่ี ๓ เมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix) 

 

   ขั้นตอนที่ ๓ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๒ มาทําการหาค่าความเสี่ยง
รวม ซึ่งได้จากระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์  
ในการให้ค่า ดังนี้ 
         ๓.๑ ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
           - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ
ข้ันตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจําเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีต้องทําการป้องกัน
ไม่ดําเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยูใ่นระดับ ๓ หรือ ๒ 
           - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึงมีความจําเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริตค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยูใ่นระดับ ๑ เท่านั้น 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
                กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด
รายจ่ายเพ่ิม Financial ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อผู ้ใช ้บริการ กลุ ่มเป้าหมาย
Customer/User ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
                - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 

 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเส่ียง (Risk level matrix)) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจําเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3    2    1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3    2    1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จําเป็น X รุนแรง 

 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น

ของการอน ุม ัต ิ  อน ุญาต ไม ่ด ํ า เน ินการ
ตามลําดับคําขอ 

๒ ๒ ๔ 

๒ ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การดําเนินการวินัย เป็นต้น 

๒ ๒ ๔ 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วง
เวลา ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ     ค่
าท่ีพัก 

๒ ๒ ๔ 

 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    ๓๓๓๓    นาํขนาํขนาํขนาํข้้ ้้อมลูที่มสีถานะความเสีย่งในอมลูที่มสีถานะความเสีย่งในอมลูที่มสีถานะความเสีย่งในอมลูที่มสีถานะความเสีย่งใน    ชชชช่่ ่่องสสีองสสีองสสีองสสี้้ ้้มมมม    และสแีดงและสแีดงและสแีดงและสแีดง    จากตารางที่จากตารางที่จากตารางที่จากตารางที่    ๒๒๒๒    มาหาคมาหาคมาหาคมาหาค่่ ่่าความเสีย่งรวมาความเสีย่งรวมาความเสีย่งรวมาความเสีย่งรวม 
                   ((((ระดับความจาํเประดับความจาํเประดับความจาํเประดับความจาํเป็็ ็็นของการเฝนของการเฝนของการเฝนของการเฝ้้ ้้าระวงัาระวงัาระวงัาระวงั    คณูคณูคณูคณู    ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ)ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ)ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ)ระดบัความรนุแรงของผลกระทบ) 
 
 
 

๙ 



 
 

 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอน ุม ัต ิ  อน ุญาต ไม ่ด ํ า เน ินการ
ตามลําดับคําขอ 

๒ - 

๒ ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การดําเนินการวินัย เป็นต้น 

๒ - 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วง
เวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าท่ีพัก 

๒ - 

 
ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 
 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน
กำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 

 
 

X 
 

X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มข้ึน 
Financial 

 

 
 

X 
 

X 

ผลกระทบต ่ อผ ู ้ ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร  กล ุ ่ ม เ ป ้ าหมาย 
Customer/User 

 

 
 

X 
 

X 

ผลกระทบต ่ อกระบวนงานภาย ใน  Internal 
Process 

 

X 

 

X 
 

กระทบด้านการเรียนรู ้ องค์ความรู ้ Learning & 
Growth 

 

X 

 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 
 
ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Matrix Assessment) 
   ข้ันตอนท่ี ๔ ให้นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทําการประเมิน
การควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการ
จัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ 
ระดับ ดังนี้ 
    ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู ้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน   
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
    พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
    อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ
ถึงผูใ้ช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 

 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

คุณภาพการจัดการ 
 

ค่าประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 
ความเสีย่ง
ระดับต่ำ 

ความเสีย่ง 
ระดับปานกลาง 

ความเสีย่ง 
ระดับสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต    
ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ ดี 

ต่ำ (๑) ค่อนข้างต่ำ (๒) ปานกลาง (๓) 
ค่อนข้างต่ำ 

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

ค ว า ม ไ ม ่ โ ป ร ่ ง ใ ส ใ น ก า ร
บร ิหารงานบ ุคคล เช ่น  การ
ประเมินความดีความชอบ การ
แต่งตั้ง โยกย้าย การดําเนินการ
วินัย เป็นต้น 

ดี 

ต่ำ (๑) ค่อนข้างต่ำ (๒) ปานกลาง (๓) 
ค่อนข้างต่ำ 

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน     ค่
าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ดี 

ต่ำ (๑) ค่อนข้างต่ำ (๒) ปานกลาง (๓) 
ค่อนข้างต่ำ 

(๔) 
ปานกลาง (๕) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

ปานกลาง 
(๗) 

ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 
 

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    ๔๔๔๔    ให้นําค่าความเสี่ยงรวม (จําเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง 
                 การทุจริต  โดยการวิเคราะห์ จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเร่ืองที่ทําการประเมิน  
                (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นําไปบริหาร 
                จัดการความเสี่ยง  ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
 
 
 
 

๑๑ 



 
 
ข้ันตอนท่ี ๕ แผนบริหารความเส่ียง 
 

   ขั ้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความ     
เส ี ่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที ่  ๔ ที ่อยู ่ ในช ่องค่าความเส ี ่ยง อยู ่ ในระดับ           
สูงค่อนข้างสูงปานกลาง มาทําแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานทํา
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางท่ี ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง 
เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทําการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทําการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงาน  
หรือการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เพ่ิมเติม) 

 

ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเส่ียง 
แผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ

การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 
-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
-กำชับให้เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามลำดับคำขอ 

๒ ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย 
การดําเนินการวินัย เป็นต้น 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จร ิยธรรม หร ือก ิจกรรมให ้ความร ู ้ด ้ าน
ค ุณธรรม จร ิยธรรม ให ้ความร ู ้ เก ี ่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้
ความรู ้เกี ่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ให้ก ับผู ้บร ิหารท้องถิ ่น และเจ้าหน้าที ่ใน
หน่วยงาน  

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพัก 

-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จร ิยธรรม หร ือก ิจกรรมให ้ความร ู ้ด ้ าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั ่งการที ่ เก ี ่ยวข ้องและ
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

 

ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ท่ีมีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๔  ตามลําดับความ 
             รุนแรงมาจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
 
 

๑๒ 



 

 
ข้ันตอนท่ี ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
 

   ขั้นตอนท่ี ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตใน
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของข้ันตอนท่ี ๕ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการ 
ยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 
 

ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 
 

ท่ี มาตรการป้องกัน 
การทุจริต 

โอกาส/ 
ความเส่ียงการทุจริต 

สถานะความเส่ียง 
เขียว เหลือง แดง 

๑ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั ้นตอนการ
ปฏิบัต ิงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
-กำช ับให ้ เจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ร ับผ ิดชอบเสนอเร ื ่อง
ตามลำดับคำขอ 

การพิจารณาตรวจสอบ
และเสนอความเห็นของ
การอน ุ ม ั ต ิ  อน ุญาต     
ไม่ดําเนินการตาม ลําดับ
คําขอ 

���� - - 

๒ -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส ่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู ้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ความรู ้เกี ่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหนา้ท่ี
ในหน่วยงาน 

ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น 
การประ เม ินความดี
ความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การดําเนินการ
วินัย เป็นต้น 

���� - - 

๓ -จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส ่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู ้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้ความรู ้เกี ่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น และเจ้าหน้าที ่ใน
หน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิ
เป ็นเท็จ เช ่น ค ่าล ่วง
เวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ีย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าท่ี
พัก 

���� - - 

    

ตารางที่ตารางที่ตารางที่ตารางที่    ๖๖๖๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางท่ี ๕  ว่าอยูใ่นสถานะความ   
                เสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทํากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยูใ่นข่ายท่ียังแก้ไขไมไ่ด้ 
 

� สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยูใ่นข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทํากิจกรรมเพ่ิม 
� สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยูใ่นข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 

กิจกรรมท่ีเตรยีมไว้ แผนใช้ไดผล ความเสีย่งการทุจรติลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
� สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูใ่นข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 

 กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสีย่งการทุจรติไม่ลดลงระดบัความรุนแรง > 3 

 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 
 
ข้ันตอนท่ี ๗ จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
    

   ขั้นตอนที่ ๗ นําผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตาม
สถานะ ๓ สถานะ ซ่ึงในข้ันตอนท่ี ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูใ่นข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้อง         มี
กิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือทําระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
    ๗.๑  เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
   ๗.๒  เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
    ๗.๓  ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

 

ตารางท่ี ๗ ตารางจัดทําระบบความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 
 

ความเสีย่งการทุจรติ 
(สถานะสีแดง) 

 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเตมิ 

 
- 
 

- 

 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 
 

ความเสีย่งการทุจรติ 
(สถานะสเีหลือง) 

 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเตมิ 

 
- 
 

- 

 
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 
 

ความเสีย่งการทุจรติ 
(สถานะสเีขียว) 

 

ความเห็นเพ่ิมเตมิ 

 
การพ ิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห ็นของการอน ุม ัต ิ  อน ุญาต  
ไม่ดําเนินการตาม ลําดับคําขอ 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความไมโ่ปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช ่น การประเม ินความดีความชอบ   
การแต่งตั้ง โยกย้าย การดําเนินการวินัย  
เป็นต้น 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น    
ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบี ้ยเลี้ยง   
ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพัก 

ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

๑๔ 



 
 
ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

 

  ขั้นตอนท่ี ๘  เป็นการจัดทํารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตตามข้ัน ตอนท่ี ๗ มี สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูใ่นระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับสูงมากเพ่ือเป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
 
 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเส่ียง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 

 

ท่ี สรุปสถานะความเส่ียงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

๑ ���� - - 
๒ ���� - - 
๓ ���� - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 
 
ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
    

  ขั้นตอนท่ี ๙ เป็นการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางท่ี ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลา
ของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการ
รายงานตามตารางท่ี ๙  สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
 
 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต  ณ  วันท่ี................................................ 
หน่วยงานท่ีประเมิน ........................................................................................................ 
 

 
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง 
 

 

 

โอกาส/ความเส่ียง 
 

 

สถานะของการดำเนินการ
จัดการความเส่ียง 

����  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
����  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
����  เริ่มดำเนนิการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
����  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 
����  เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ).............................................................. 
........................................................................................................ 
 

ผลการดำเนินงาน ........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
 

 
หมายเหตุ : การดำเนินการข้ันตอนท่ี  ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  องค์การ
บริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือรายงานผลการ
ดำเนินการเพื ่อจัดการความเสี ่ยงที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ได้ทราบต่อไป 

 
 
 
 

๑๖ 


