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คํานํา 
  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ                 
การปองกันการทุจริต คือ  การแกไขปญหาการทุจริตที่ย่ังยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบพนักงานและผูบริหาร      
ทุกคน และเปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาลการนํา 
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหน่ึงไดวาการดําเนินการ 
ขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกร 
อื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนํา 
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหน่ึงของ 
การปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใด 

  ดังน้ัน เพื่อเปนขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบรหิารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล                   
หรือการบรหิาร กิจการบานเมอืงที่ดี (Good Governance) โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนเครือ่งมือ
หน่ึงในการ ขับเคลือ่นธรรมาภิบาล เพื่อลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ          
ที่ 69/2557 ลงวันที ่18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ                
ที่กําหนดใหทุก สวนราชการและหนวยงานของรัฐมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน   และสงเสริมการ
มีสวนรวมจาก ทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทจุริตประพฤติมิชอบ จึงได
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมิชอบในองคกรข้ึน เพื่อใหหนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ ดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการการปองกัน
การทจุริต เชิงรุกทีม่ีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 เร่ือง                หนา 

1. หลักการและเหตุผล           1 

2. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทจุริต       1 

3. ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง         1 

4. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร   2 

5. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทจุริต        2 

6. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทจุริต        3 

7. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต       4 

8. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต        5 

9. การประเมินความเสี่ยงการทจุริต        5 

10 .การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง        6 

11. ระดับความเสี่ยง          7 

12. การประเมินการควบคุมการเสี่ยง        8 

13. แผนบรหิารความเสี่ยง          10 

14. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง       10 

15. จัดทําระบบการบรหิารความเสี่ยง        12 

16. การจัดทํารายงานการบรหิารความ        14 

17. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง      16 



 

1 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมี 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ 
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด และกระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑ กระทรวงการคลังวาดวย 
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ       
ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปตามเจตนารมณ 
มาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖                 
ที่ กําหนดวาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปหมายดังตอไปน้ี 
 (๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน  
 (๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
 (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
 (๔) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
 (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
 (๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  
 (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
 
2. วัตถุประสงคของการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมชิอบ   
 (1) เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธ์ิ เกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชน 
 (2) เพื่อปองกันความเสียหายแกหนวยงายของรัฐและผูมีสวนเกี่ยวของ 
 (3) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานที่อาจจะเกิดข้ึนใน อนาคต
ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดและสามารถควบคุมได ตรวจสอบไดอยางมีระบบ 
 (4) เพื่อกําหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอยางตอเน่ือง 
 (5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันในการบรรลุตาม 
เปาหมายที่กําหนดไว 
 (6) เพื่อใหบุคลากรไดรับรู ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ บริหาร
จัดการความเสี่ยงไดอยางเปนระบบในทิศทางเดียวกัน 
3. ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 
 3.1 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย 
  ๑.๑ ภัยธรรมชาติ (Natural Environment)  
  ๑.๒ เศรษฐกิจ (Economic) 
  ๑.๓ การเมือง (Political)2 
  ๑.๔ สังคม (Social) 
  ๑.๕ เทคโนโลยี (Technological)  
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 3.๒ ปจจัยภายใน ประกอบดวย 
  ๒.๑ คณะผูบริหาร/กลยุทธในการบริหารองคกร (Strategy)  
  ๒.๒ โครงสรางองคกร (Structure) ที่ไมเหมาะสมกับภารกิจ 
  ๒.๓ รูปแบบการปฏิบั ติงาน (System) กระบวนการ /การบริหารจัดการ การกําหนด                     
นโยบาย แผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ การดําเนินงาน การติดตมประเมินผล การปรับปรุงแกไข 
ขอบกพรองในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๔ บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย 
  ๒.๕ ทักษะ ความรูความสามารถ (Skill) ของบุคลากรทั้งฝายบริหารและฝายประจํา  
  ๒.๖ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารและ                        
พนักงานในองคกร 
  ๒.๗ คานิยมรวม (Shared Values) ของบุคลากรในองคกรที่มีเปาหมาย ทิศทางเดียวกันในอันที่
จะปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธ์ิ เพื่อ ประโยชนสุขของ
ประชาชนหากไมมีคานิยมรวมกันแลวก็จะเกิดปจจัยเสี่ยงที่เปนอุปสรรคในการบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระการทํางานตองประเมินความ เสี่ยงกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานตามหลักภาระงาน ปกติของการ
เฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบปกตที่มี การรับรูและ
ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ เปนลักษณะ pre-decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนลักษณะ กํากับติดตามความ
เสี่ยงเปนการสอบทวน post-decision 
5. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) จําแนกได ๔ ประเภท ดังน้ี 
  ๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (S : Strategic Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนด นโยบาย 
แผนงาน โครงการ ไมเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว 
  ๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (O: Operational Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการ 
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไมมีความรู 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวของ ความประมากเลินเลอ ฯลฯ 
  ๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (F: Financial Risk) เปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานการเงิน การ
บัญชีที่ไมปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กําหนดไว หรือไมมีความรู 
ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ การจงใจละเวน ความประมาทเลินเลอ ฯลฯ 
  ๔. ความเสี่ยงดานกฎหมายระเบียบหรือท่ีเก่ียวของ(C:Compliance Risk) เปนความเสี่ยงที่ ไม
สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของไดหรือระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 
หนังสือสั่งการตางๆ ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไมสอดคลองกับอํานาจหนาที่ สถานการณ ปจจุบัน 
(ระเบียบลาหลัง) 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Tread way Commission) 
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  ๑. สภาพแวดลอมภายในขององคกร (Internal Environment) เชน นโยบายของผูบริหาร 
วัฒนธรรมองคกร คานิยมรวม อํานาจหนาที่ ความรูความสมารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงาน 
ทรัพยากรทางการบริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ 
  ๒. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 
ของการบริหารความเสี่ยงไวอยางชัดเจนและเหมาะสม 
  ๓. การบงชี้เหตุการณหรือปญหาท่ีจะเกิดขึ้น (Event Identification) เปนการรวบรวม 
เหตุการณที่อาจเกิดข้ึนกับหนวยงาน ทั้งในสวนของปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหนวยงาน 
  ๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนการจําแนกและจัดลําดับการประเมินความ 
เสี่ยงที่มีอยู โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมิน 
ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 
  ๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปนการดําเนินการหลังจากที่องคกรสามารถ 
บงช้ีความเสี่ยงขององคกรและประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยนําความเสี่ยงไปแกไขดวยวิธีการอัน 
เหมาะสมดวยวิธีการ ๔ วิธี ดังน้ี 
   ๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไมกระทําในอัน 
ที่จะกอใหเกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง 
   ๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คือ ๑) การปองกันมิใหเกิด 
ความเสียหาย ๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิใหมีผลกระทบในวงกวาง 
   ๕.๓ การแบงความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
   ๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับวาการดําเนินงานของ 
องคกรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เปนความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได หรือนาจะเกิดข้ึนนอย โดยมีวิธีการหรือ 
สามารถปองกันไดไมเพิ่มความเสี่ยงย่ิงข้ึนจนไมสามารถยอมรับได 
  ๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives ) คือการกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติคางๆ ที่จะ 
กระทําเพื่อลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การ 
กําหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อเปนการสราง 
ความมั่นใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงน้ันไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
  ๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศ 
และการติดตอสื่อสารทีดีมีคุณภาพ 
  ๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ 
เสี่ยงประจําองคกรวาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยูน้ันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรอืไม มี
ประเด็นใดสมควรแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนหรือดีย่ิงข้ึนไป 
6. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
 องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริตประกอบดวย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ 
แรงจงูใจ opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตาง ๆ คุณภาพการควบคุมกํากับควบคุมภายใน 
ขององคกรมจีุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฏีสามเหลี่ยมการ 
ทุจริต (fraud Triangle) 
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องคประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต 
(The Fraud Triangle) 

สืบคนจาก : https://www.facebook.com/TheEnlightenerNews/photos/repost 
 

7. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตําบลมะขามลม จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 
 7.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจ 
ใหบริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) 
 7.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที ่
 7.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การใชจ่้ายงบประมาณ

การใชอ้าํนาจ

การพิจารณา
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8. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังน้ี 
 1. การระบุความเสี่ยง 
 2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
 3. เมทริกสระดับความเสี่ยง 
 4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
 8. การจัดทําการรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณา อนุญาต 
 2. ความเสี่ยงความทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที ่
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครฐั 
ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (KNow factor และ UnKNow factor) 

 

โอกาส/ความเสี่ยงตอการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทจุริต 

KNow factor 

ความเสี่ยงที่เคยเกิด 

UNKnow factor 

ความเสี่ยงที่ไมเคยเกิด 

 การใชทรัพยของทางราชการเพื่อประโยชนธุรกจิ 
สวนตัว 
-นํารถยนตของหนวยงานไปใชในกิจกรรมของตนเอง 
นอกเหน ือจากงานขององคการบริหารส วนตําบล 
หรือเจาหนาที่นำทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 

 / 

การรบัผลประโยชนตาง ๆ หรือรับสินบน 
-การรับของขวัญจากบ ุคคลอ ื นเพื่อชวยใหบคุคลน้ัน 
ไดผลประโยชนจากองคกร 

 / 

การทําธุรกิจสวนตัว 
-เจาหนาทีเ่ก ี่ยวข องก ับกระบวนการจัดซือ้จัดจางทํา 
สัญญาซื้อของจากรานหรือบริษัทของครอบครัว 
ตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีห ุนสวนอยู 

 / 

การจัดซื้อจัดจาง 
-การกําหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ 
ที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการ 
ประม ูล 

 -การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน 
การปดประกาศการจัดซื้อจัดจางหรือเผยแพรขอมูล 
ขาวสารลาชา 

 / 
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ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหความเสี่ยง 
 วิเคราะหเพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของแตละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน  
  สถานะสีเขียว : เปนความเสี่ยงระดับตํ่า 
  สถานะสีเหลือง : เปนความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหวาง ปฏิบัติงานตามปกติการควบคุมดูแล 
  สถานะสีสม: เปนกระบวนการความเสี่ยงระดับสูงเปนกระบวนงานที่มีผูมาเกี่ยวของหลายคน 
หลาย หนวยงานภายในองคกรมีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุมหรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตาม
หนาที่ ปกติ 
  สถานะสีแดง : เปนความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก คนที่
ไมรูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรือสม่ําเสมอ 
ตารางการวิเคราะหความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีสม สีแดง 

การใชทรัพยของทางราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว  /   

-นํารถยนตของหนวยงานไปใชในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน  

ขององคการบริหารสวนตําบล หรือเจาหนาที่นําทรัพยสินของหนวยงาน  

ไปใชสวนตัว  

การรับผลประโยชนตาง ๆ หรือรับสินบน  /   

-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อชวยใหบุคคลน้ันไดผลประโยชนจากองคกร  

การจัดซื้อจัดจาง  /   

-การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑที่จัดซื้อจัดจางให  

พวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล  

-การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน การปดประกาศ  

การจัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชา  

-เจาหนาที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจายเงิน เชน ปลอม ลายมือ 
แกไขใบสําคัญรับเงิน 

 /   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินนํ้าใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสูการ  เอื้อ
ประโยชนใหกับคูสัญญา 

 /   

-กรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางมีสวนไดสวนเสีย  /   

-การต้ังใจในการจัดทํา TOR ที่มีจุดประสงคเพื่อประโยชนตอตนเอง  /   

และพวกพองแตองคกรเสียประโยชน เชน การลอคสเปค หรือการ  

กําหนดคุณลักษณะของพัสดุที่ใกลเคียงกับย่ีหอใดย่ีหอหน่ึง  

-เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ 
เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

 /   
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ขั้นตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง 
 ข้ันตอนที ่3 เปนการนําโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ 2 มาทําการหาคาความเสี่ยงรวมซึ่ง
ได จากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑในการใหคา ดังน้ี 
  3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี 
   (1) ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่สําคัญของกระบวนการงานน้ันๆ แสดงวากิจกรรม
หรือ ข้ึนตอนน้ันเปน MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการปองกันไม 
ดําเนินการไมไดโดยคาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ 3 หรือ 2 
   (2) ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานน้ันๆ 
แสดง วากิจกรรมหรือข้ันตอนน้ัน เปน SHOULD หมายถึง มีความจําเปนตํ่าในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตคา
ของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 เทาน้ัน 
  3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังน้ี 
   (1) กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดเสีย Stakeholders 
รวมถึง หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3 
   (2) กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ันเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด 
รายจายเพิ่ม Financial คาอยูที่ 2 หรือ 3 
   (3) กิจกรรมหรือ ข้ันตอนการปฏิบั ติงานน้ันเกี่ยวกับผลกระทบตอผู ใชบริการ 
กลุมเปาหมาย Customer/User คาอยูที่ 2 หรือ 3 
   (4) กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบั ติงานน้ันผลกระทบตอกระบวนงานภายใน                 
nternal Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที ่1 หรือ 2 
ตารางระดับความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ 
จําเปนของ การ

ระวัง 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

คาความเสี่ยง 
รวมจําเปน xรุนแรง 

การใชทรัพยของทางราชการเพื่อประโยชน 2 2 4 

ธุรกิจสวนตัว    

-นํารถยนตของหนวยงานไปใชในกิจกรรมของ    

ตนเองนอกเหนือจากงานขององคการบริหาร    

สวนตําบล หรือเจาหนาที่นําทรัพยสินของ    

หนวยงานไปใชสวนตัว    

การจัดซื้อจัดจาง 2 2 4 

-การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ    

ครุภัณฑที่จัดซื้อจัดจางใหพวกพองไดเปรียบ    

หรือชนะการประมูล    

-การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอ    

สาธารณะ เชน การปดประกาศการจัดซื้อจัด    

จาง หรือการเผยแพรขอมูลขาวสารลาชา    
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-เจาหนาที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสาร การ
เบิกจายเงิน เชน ปลอมลายมือ แกไข ใบสําคัญ
รับเงิน 

2 2 4 

มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินนํ้าใจ /เลี้ยง 
รับรอง ซึ่งจะนําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับ 
คูสัญญา 

2 2 4 

-กรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางมี สวน
ไดสวนเสีย 

2 2 4 

-การต้ังใจในการจัดทํา TOR ที่มีจุดประสงค เพื่อ
ประโยชนตอตนเองและพวกพองแต องคกรเสีย
ประโยชน เชน การลอคสเปค หรือ การกําหนด
คุณลักษณะของพัสดุใกลเคียงกับ ย่ีหอใดย่ีหอ
หน่ึง 

2 2 4 

-เจาหนาที่มี เจตนาปดบังขอมูลและเบิกเงิน 
ราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คา 
เชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

2 2 4 

 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
 องคการบริหารสวนตําบลสามเงา ไดนําคาความเสี่ยงรวม (ความจําเปนxความรุนแรง) จากตารางที่ 3 มา
ทําการประเมินการควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับ 
คุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน 
3 ระดับ คือ 
 ระดับดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี 
ผลเสียทางการเงิน 
 ระดับพอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งที่ยังจัดการไมไดกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 
องคกรแตยอมรับไดมีความเขาใจ 
 ระดับออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจายมีผลกระทบถึงผูใชบริการ/ 
ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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ตารางการประเมินการควบคุมการเสี่ยง 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ 

จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

คาความ เสี่ยง
ระดับ ตํ่า 

คาความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การใชทรัพยของทางราชการเพื่อ     

ประโยชนธุรกิจสวนตัว   

-นํารถยนตของหนวยงานไปใชใน 
กิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงาน 

พอใช / 

ขององคการบริหารสวนตําบล หรือ   

เจาหนาที่นําทรัพยสินของหนวยงาน   

ไปใชสวนตัว   

การจัดซื้อจัดจาง     

-การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ ดี / 

วัสดุและครุภัณฑที่จัดซื้อจัดจางให   

พวกพองไดเปรียบหรือชนะการ   

ประมูล   

-การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอ   

สาธารณะ เชน การปดประกาศการ   

จัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูล   

ขาวสารลาชา   

-เจาหนาที่ของรัฐมีการปลอมแปลง 
เอกสารการเบิกจายเงิน เชน ปลอม 
ลายมือ แกไขใบสําคัญรับเงิน 

 
ดี 

 
/ 

  

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/     

สินนํ้าใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสูการ 
เอื้อประโยชนใหกับคูสัญญา 

ดี / 

-กรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัด 
จางมีสวนไดสวนเสีย 

 
ดี 

 
/ 
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ขั้นตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 กรณีที่หนวยงานทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไมพบวาความเสี่ยงอยูใน ระดับสูง 
คอนขางสูง ปานกลาง แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับตํ่า หรือ คอนขางตํ่า ใหทําการจัดทํา แผนบริหาร
ความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ตารางแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 

ที่ รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทจุริต มาตรการปองกันความเสี่ยงผลประโยชนทับ ซอน 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ -จัดทําคูมือการปฏิบัติงานแผนผังข้ันตอนการ 
 อนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ ปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจนและเผยแพรให 

  เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบและถือ 

  ปฏิบัติใหเปนแนวเดียวกัน 

  -กําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอเรื่อง 

  ตามลําดับคําขอ 

2 ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การ -จัดกิจกรรมฝกอบรมสงเสริมดานคุณธรรม 
 ประเมินความดีความชอบการแตงต้ังโยกยาย การ จริยธรรม กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ 

 ดําเนินการทางวินัย เปนตน กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการ 

  บริหารงานบุคคลกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ 

  วินัยพนักงานสวนทองถ่ินและเจาหนาที่ใน 

  หนวยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาเชาบาน คา - จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม 
 เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก จริยธรรม กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ 

  กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและ 

  กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับวินัยพนักงาน 

  ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และเจาหนาที่ใน 
หนวยงาน 

 
ขั้นตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 ข้ันตอนที ่6 เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน 
บริหารความเสี่ยงของข้ันตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดักเพื่อเปนการยืนยันผลการปองกันหรือ 
แกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตตอไป 
ออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
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ตารางการจัดรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

ที่ มาตรการปองกันความเสี่ยง 
ผลประโยชนทับซอน 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 - จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมดาน ความไมโปรงใสในการ    

 คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให 
ความรูเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 

บริหารงานบุคคล เชน การ 
ประเมินความดี ความชอบ 

/ 

 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการ การแตงต้ังโยกยาย การ  

 บริหารงานบุคคล กิจกรรมให ดําเนินการทางวินัย  

 ความรูเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวน   

 ทองถ่ินและเจาหนาที่ในหนวยงาน   

2 - จัดกิจกรรมฝกอบรมสงเสริมดาน 
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปน 
เท็จซึ่งเสี่ยงตอการทุจริต เชน 

/   

 ความรูเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คา  

 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและ พาหนะและคาที่พัก  

 กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับวินัย   

 พนักงานสวนทองถ่ินใหกับ   

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา   

 ทองถ่ิน และเจาหนาที่ใน   

 หนวยงาน   

3 - การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานให 

การพิจารณาตรวจสอบและ 
เสนอความเห็นของการอนุมัติ 

/   

 ละเอียดชัดเจน และเผยแพรให อนุญาตไมดําเนินการ  

 เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับทราบ ตามลําดับคําขอ  

 และถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง   

 เดียวกัน   

 - กําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
เสนอเรื่องตามลําดับคําขอ 

    

 
  สถานะสีเขียว (ยังไมเกิดการเฝาระวังตอเน่ือง) 
          : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพิ่ม  
  สถานะสีเหลือง (เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได) 
            : เกิดกรณีที่อยูในขายความเสียงแตแกไขไดทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/ 
โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไวแผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงนอยลงกวาระดับ 3 
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  สถานะสีแดง (เกินกวาการยอมรับ) 
         : เกิดกรณีที่อยูในขายแกไขไมไดควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
เพิ่มข้ึนแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงนอยกวาระดับ 3 
ขั้นตอนท่ี 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
 สําหรับในข้ันตอนที่ 7 จะเปนการนําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางตาม ข้ันตอน
ที่ ๖ ออกตามสถานะความเสี่ยง 3 สถานะ ซึ่งในข้ันตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยูในขายที่ยัง                 
แกไขไมได จะตองมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมตอไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบบริหารความเสี่ยง 
ออกเปน ดังน้ี 
  (1) เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
  (2) เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือ Yellow)  
  (3) ยังไมเกิดเฝาระวังตอเน่ือง (สถานะสีเขียว Green) 
ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการ ทุจริต สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

การใชทรัพยของทางราชการเพื่อ กํากับดูแลตรวจสอบไมให /   

ประโยชนธุรกิจสวนตัว ขาราชการนําทรัพยสินนข  

-นํารถยนตของหนวยงานไปใช 
ในกิจกรรมของตนเอง 

องทางราชการไปใช สวนตัว  

นอกเหนือจากงานขององคการ   

บริหารสวนตําบล หรือเจาหนาที่   

นําทรัพยสินของหนวยงานไปใช   

สวนตัว   

การจัดซื้อจัดจาง 
-การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของวัสดุและครุภัณฑที่จัดซื้อจัด 

กํากับเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ 
ไมใหปฏิบัติหนาที่ที่เห็นแก 
เงินหรือพวกพองของตนไม 
ปดบังซอนเรนขอมูลใดๆ 

/   

จางใหพวกพองไดเปรียบหรือ ปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย    

ชนะการประมูล ตามระเบียบที่กําหนด 

-การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัด  

จางตอสาธารณะ เชน การปด  

ประกาศการจัดซื้อจัดจาง หรือ  

เผยแพรขอมูลขาวสารลาชา  
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-เจาหนาที่ของรัฐมีการปลอม 
แปลงเอกสารการเบิกจายเงิน 

การช้ีแจงใหเขาใจในการ 
เปนขาราชการที่ดีทํางานที่ 

/   

เชน ปลอมลายมือ แกไข ไมผิดระเบียบและมีวินัย  

ใบสําคัญรับเงิน   

-มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ 
สินนํ้าใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ 

กํากับดูแลใหบุคลากร 
ปฏิบัติตามและใหตระหนัก 

/   

นําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับ ถึงการเปนขาราชการที่ดี  

คูสัญญา   

- เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูล 
และเบิกเงินราชการตามสิทธิเปน 

ควบคุมกํากับดูแลการใช 
จายช้ีแจงใหเขาใจใน 

/   

เท็จเชน คาลวงเวลา คาเชาบาน ระเบียบและการละเวน  

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก การปฏิบัติหนาที่และ  

 ประพฤติมิชอบของการ  

 เปนขาราชการที่ดี  



 

14 
ขั้นตอนท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 
 

ที่ 
ประเด็น/ข้ันตอนการ 

ดําเนินการ 
เหตุการณความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดข้ึน 

ปจจัยเสี่ยงทีอ่าจมี 
ผลกระทบ/กระตุนให

เกิด 
การทจุริต 

การควบคุม/
ระเบียบ ทีเ่กี่ยวของ 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการปองกันเพื่อ ไมใหเกิด

การทจุริต 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

ไมมี 
ตํ่า
มาก 

ตํ่า กลาง สูง 
สูง
มาก 

สูง
สุด 

1 การใชทรัพยของทาง ราชการ
เพื่อประโยชน ธุรกจิสวนตัว 

มีเจาหนาทีบ่างราย
นํา รถยนตหรือ
ทรัพยสิน ของ
หนวยงานไปใชใน 
กิจกรรมสวนตัว 

1 การขาดจัดทํา
ทะเบียนคุม 
2 เจาหนาที่ไมทราบ
หรือ รบัรูถึงวิธีการใน
การขอยืมใช ทรัพยสิน 

ระเบียบ 
กระทรวงการคลงั
วา ดวยการจัดซื้อ
จัดจาง และการ
บรหิารพสัดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 /      - การทําทะเบียน/สมุดคุม 
ทะเบียนทรพัยสิน และคูมือ การ
ใชทรัพยสินของทาง ราชการ 
- การสรางจิตสํานึก ใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

จํานวนเรื่อง
รองเรียน การนํา
ทรัพยสินทาง 
ราชการไปใชใน 
ประโยชนสวนตัว 

2 การกําหนด คุณลกัษณะเฉพาะ
ของ วัสดุและครุภัณฑที่ จัดซื้อ
จัดจางใหพวก พองไดเปรียบ
หรือชนะ การประมลู 
-การปกปดขอมูลการ จัดซื้อจัด
จางตอ สาธารณะ เชน การปด 
ประกาศการจัดซื้อจัด จาง หรือ
เผยแพรขอมลู 
ขาวสารลาชา 

การที่อาจมีกลุม
อิทธิพล ทาง
การเมืองเขามา 
เกี่ยวของ 

กลุมการเมืองในพื้นที ่ เจาหนาที่ตองยึดมั่น
ใน การปฏิบัติงาน
ตามขอ ระเบียบ 
กฎหมายที่ได 
กําหนดไวอยาง 
เครงครัด 

 /      เจาหนาที่ดําเนินตาม ข้ันตอนตาม
วิธีการทางพสัดุ อยางเครงครัด มี
ความ โปรงใส เชน การแตงต้ัง 
ตัวแทนประชาคมรวมเปน 
คณะกรรมการตรวจงาน จาง การ
เผยแพรขอมลู ขาวสารการจัดซือ้
จัดจาง ผานระบบเว็บไซต 
หนวยงานเปนตน 

จํานวนเรื่อง
รองเรียน การทุจริต 

3 เจาหนาที่ของรัฐมีการ ปลอม
แปลงเอกสารการ เบิกจายเงิน
เชน ปลอม ลายมือ แกไข
ใบสําคัญ รับเงิน ฯลฯ 

เจาหนาที่บางรายมี
การ ปลอมแปลง
เอกสาร ขอมลูทาง
ราชการ 

1 ผูบังคับบัญชาขาด
การ ควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิด การไววางใจ 
2 เจาหนาทีม่ีปญหา
ทาง การเงิน 

  /      ผูบังคับบัญชามีการควบคุม และ
ติดตามการปฏิบั ติ ง าน  อย า ง
ใกลชิดและกําชับให เจาหนาที่
ปฏิบัติตาม ระเบียบอยางเครงครัด 
เชน การโอนเงินผานระบบ 
krongthai corporate 

จํานวนเรื่อง
รองเรียน การทุจริต 
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4 มีการรับสินบน/เรียกรับ 
เงิน/สินนํ้าใจ/เลี้ยงรับรอง ซึง่
จะนําไปสูการ เอื้อประโยชน
ใหกับ คูสญัญา 

อาจมีการเรียกรับ
เงินผลประโยชนตาง
ตอบแทนในการขอ
อนุมัติ หรืออนุญาต
ตางๆ 

แผนผังข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานไมละเอียด
ชัดเจนและขาดการ
เผยแพร ประชาสัมพันธ 

  /      มีการจัดทําคูมือการ 
ป ฏิบั ติ ง านที่ แ สด ง ผั ง  ลํ า ดั บ
ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน อยาง
ชัดเจน และประกาศ เผยแพรให
ประชาชนไดรับ 
ทราบอยางทั่วถึง 

จํานวนเรื่อง
รองเรียน 
การทจุริต 

5 เจาหนาที่มเีจตนาปดบัง 
ขอมูลและเบิกเงิน ราชการ
ตามสิทธิเปนเท็จ  เชน คา
ลวงเวลา คา เชาบาน คาเบี้ย
เลี้ยง คา พาหนะ คาที่พัก 

ความเกรงใจ
ระหวาง เพื่อน
รวมงานและ 
สภาพแวดลอมใน
ภาย องคกร 

ผูบังคับบญัชาขาดการ 
ควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิด 

  /      - ผูบงัคับบญัชามีการ ควบคุมและ
ติดตามการ ปฏิบัติงานอยาง
ใกลชิดและ กําชับใหเจาหนาที่
ปฏิบัติ ตามระเบียบอยางเครงครัด 
- ดําเนินการใหมเีจาหนาที่ 
ตรวจสอบภายในองคกร เพื่อเพิ่ม
ความรอบคอบใน การเบิกจาย 
การใชจายงบประมาณใหเกิด
ความคุมคา 

จํานวนเรื่อง
รองเรียน การทุจริต 





 

16 
ขั้นตอนท่ี 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถาม)ี 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน การใชทรัพยของทางราชการเพ่ือประโยชนธุรกิจสวนตัว 

 เหตุการณความเสีย่งที่อาจจะเกิดข้ึน  มีเจาหนาที่บางรายนํารถยนตหรือทรัพยสินของหนวยงาน
ไปใชในกิจกรรมสวนตัว 

 มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต  - การทําทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพยสิน และคูมือการ
ใชทรัพยสินของทางราชการ 
 - การสรางจิตสํานึก ใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

 ระดับความเสี่ยง  ตํ่า 
 สถานการณดําเนินการจัดการความเสี่ยง     ยังไมไดดําเนินการ  

    เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง  
    เริ่มดําเนินการไปบางแลว แตยังไมครบถวน 
    ตองปรับปรุงมาตรการปองกันปองกันการทุจริตให 
เหมาะสมย่ิงข้ึน 
    เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 
................................................................................... 
..................................................................................   
 

 รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน  
 ตัวช้ีวัด  จํานวนเรื่องรองเรียนการนําทรัพยสินทางราชการไปใชใน 

ประโยชนสวนตัว 
 ผลการดําเนินงาน  
 ผูรายงาน  
 สังกัด  
 วันเดือนปที่รายงาน  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถาม)ี 
 ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน  -การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภณัฑที่

จัดซื้อ จัดจางใหพวกพองไดเปรียบหรือชนะการประมูล 
 -การปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณะ เชน 
การปดประกาศการจัดซื้อจัดจาง หรือเผยแพรขอมูล
ขาวสารลาชา 

 เหตุการณความเสีย่งที่อาจจะเกิดข้ึน  การที่อาจมีกลุมอิทธิพลทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ 
 มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต  เจาหนาที่ดําเนินตามข้ันตอนตามวิธีการทางพัสดุอยาง 

เครงครัด มีความโปรงใส การจัดใหมี ตัวแทนภาค
ประชาชน เขามีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง เชน การ
แตงต้ังตัวแทนประชาคมรวมเปนคณะกรรมการตรวจ
งานจาง เปนตน 

 ระดับความเสี่ยง  ตํ่า 
 สถานการณดําเนินการจัดการความเสี่ยง     ยังไมไดดําเนินการ  

    เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง  
    เริ่มดําเนินการไปบางแลว แตยังไมครบถวน 
    ตองปรับปรุงมาตรการปองกันปองกันการทุจริต
ให เหมาะสมย่ิงข้ึน 
    เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 
................................................................................... 
.................................................................................. 

 รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน  
 ตัวช้ีวัด  จํานวนเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 ผลการดําเนินงาน  
 ผูรายงาน  
 สังกัด  
 วันเดือนปที่รายงาน  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถาม)ี 
 ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน  เจาหนาที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิก

จายเงิน เชน ปลอมลายมือ แกไขใบสําคัญรับเงิน 

 เหตุการณความเสีย่งที่อาจจะเกิดข้ึน  เจาหนาที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารขอมูลทาง
ราชการ 

 มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต  ผูบังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน
อยาง ใกลชิดและกําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด 

 ระดับความเสี่ยง  ตํ่า 
 สถานการณดําเนินการจัดการความเสี่ยง     ยังไมไดดําเนินการ  

    เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง  
    เริ่มดําเนินการไปบางแลว แตยังไมครบถวน 
    ตองปรับปรุงมาตรการปองกันปองกันการทุจริต
ให เหมาะสมย่ิงข้ึน 
    เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 
................................................................................... 
.................................................................................. 

 รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน  
 ตัวช้ีวัด  จํานวนเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 ผลการดําเนินงาน  
 ผูรายงาน  
 สังกัด  
 วันเดือนปที่รายงาน  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถาม)ี 
 ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน  มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินนํ้าใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่ง

จะนําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับคูสัญญา 
 เหตุการณความเสีย่งที่อาจจะเกิดข้ึน  อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชนตางตอบแทนในการ

ขออนุมัติ หรืออนุญาตตางๆ 
 มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต  มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลําดับข้ันตอน

ในการ ปฏิบัติงานอยางชัดเจน และประกาศเผยแพรให
ประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง 

 ระดับความเสี่ยง  ตํ่า 
 สถานการณดําเนินการจัดการความเสี่ยง     ยังไมไดดําเนินการ  

    เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง   
    เริ่มดําเนินการไปบางแลว แตยังไมครบถวน 
    ตองปรับปรุงมาตรการปองกันปองกันการทุจริต
ให เหมาะสมย่ิงข้ึน 
    เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 
................................................................................... 
.................................................................................. 

 รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน  
 ตัวช้ีวัด  จํานวนเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 ผลการดําเนินงาน  
 ผูรายงาน  
 สังกัด  
 วันเดือนปที่รายงาน  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุถาม)ี 
 ประเด็น/ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน  เจาหนาที่มีเจตนาปดบังขอมูลและเบิกเงินราชการตาม

สิทธิ เปนเท็จเชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาที่พัก 

 เหตุการณความเสีย่งที่อาจจะเกิดข้ึน  ความเกรงใจระหวางเพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอม
ในภายองคกร 

 มาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต  - ผูบังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน
อยาง ใกลชิดและกําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบ
อยาง เครงครัด 
 - ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในองคกรเพื่อ
เพิ่ ม  ความรอบคอบในการ เบิกจ าย การ ใช จ าย
งบประมาณใหเกิด ความคุมคา 

 ระดับความเสี่ยง  ตํ่า 
 สถานการณดําเนินการจัดการความเสี่ยง      ยังไมไดดําเนินการ  

    เฝาระวังและติดตามตอเน่ือง  
    เริ่มดําเนินการไปบางแลว แตยังไมครบถวน 
    ตองปรับปรุงมาตรการปองกันปองกันการทุจริต
ให เหมาะสมย่ิงข้ึน 
    เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 
................................................................................... 
.................................................................................. 

 รายละเอียดขอมูลการดําเนินงาน  
 ตัวช้ีวัด  จํานวนเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 ผลการดําเนินงาน  
 ผูรายงาน  
 สังกัด  
 วันเดือนปที่รายงาน  


