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องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   

อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 



คำนำ 
 

      ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการ
ตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี  การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่เพ็กใหญ่ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี ่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที ่แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้ วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  

       การจัดแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่เพ็กใหญ่ เป็นกระบวนการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่เพ็กใหญ่สามารถ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน และให้มีการ
สื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เก่ียวข้องไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน 
 
 

          สำนักปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 หนา 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขององคการบริหารสวนตำบลเพ็กใหญ่  
   1.วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ๑ 
   2.การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอย่างไร ๑ 
   3.กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ๑ - ๒ 
   4.องคประกอบที่ทำใหเกิดการทุจริต  ๓ 
   5.ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ๓ 
   6.ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ๔ 
   -ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ขององคการบริหารสวนตำบลเพ็กใหญ่  
   -ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ๖ – ๗ 
   -ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง 8 
   -ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  9 
   -ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  ๑2 
   -ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง  ๑3 
   -ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ๑5 
   -ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ๑8 
   -ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 19 
   -ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ ่

๑. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได้ ดังนั้น การ
ประเมินความเสี่ยงดนการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยความ
เสี่ยงด้านการทุจริต    ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและคานิยมในการต่อต้านการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกรถือเป็น
การปองกันการเกิดการทุจริต ในองคกรทั้งนี้   การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรช่วยให้เป็นหลักประกัน
ในระดับหนึ่งวาการดำเนินการขององคกรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบ
กับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไม่มีการนําเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะได้มีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเป็นสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่
ใชการเพิ่มภาระงานแต่อย่างใดวัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อใหหน่วยงานภาครัฐมี
มาตรการ ระบบหรือ   แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตซึ ่งเป็น
มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอนปฏิบัติงานทุก
ครั้ง    และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล
วงหนาจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรูและยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวของ (ผู้นําส
งงานให) เป็นลักษณะ Pre-Decisionสวนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง Pre-decision 
VS Post-decisionVS เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหล ักของการควบคุมภายในองค กร (Control Environment) ตามมาตรฐานCOSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO  เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่
เริ่มออกประกาศใชเมื่อป 1992 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรก
เมื่อป 2006 เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงินInternal Control over Financial Report – Guidance for 
Small Public Companies ครั้งที่ 2เมื่อป 2009 เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of 
Internal Control คร ั ้ งที่  3 ในป  2013 เป ็นแนวทาง เพ ิ ่ ม เต ิมด้ านการควบค ุมภายใน Internal Control – 
IntegratedFramework : Framework and Appendices การปรับปรุงในป 2013 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 
1992 ที่กําหนดใหมีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในสวนอื่น ๆ ใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการ
สอดสอง ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะ
ตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
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สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย  5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ 1 – องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับดูแล 
หลักการที่ 3 - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
หลักการที่ 4 - องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5 – องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 6 – กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 – ระบแุละประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 – ควบคุมความเสี่ยงใหอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 
หลักการที่ 12 – ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

องคประกอบที่ 4: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ 13 – องคกรมีขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ 
หลักการที่ 14 - มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
หลักการที่ 15 - มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอ 
การควบคุมภายใน 

องคประกอบที่ 5: กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ 17 – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา เหมาะสม 

 ทั้งนี ้องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present  & Function   
(มีอยู่จริง และนําไปปฏิบัติได) อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

3. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
    ๑. Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมให 
เกิดข้ึนซ้ำอีก 
    ๒. Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบตองสอดสองตั้งแตแรก 
ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร 
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   ๓. Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิดในสวนที่พฤติกรรมที่
เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำาอีก (Known Factor) ทั้งท่ีรูว่าทําไปมีความเสี่ยงตอการ
ท ุ จ ร ิ ต  จะต องหล ี ก เ ล ี ่ ย งด วยการปร ั บ  Workflow ใหม  ไม เป ดช องว าง ให การท ุ จ ร ิ ต เ ข ามา ได อีก 
    ๔. Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันปองปรามลวงหนาในเรื่อง
ประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต (Unknown 
Factor) 

๔. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต 

 องคประกอบหรือปจจัย ที่นําไปสูการทุจริต ประอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับควบคุมภายในของ
องคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle) 

 
 

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน  ๓  ด้าน ดังนี้ 

        ๕.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจให
บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
    ๕.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
   ๕.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ 
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๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต   มี   ๙   ขั้นตอน   ดังนี้ 
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

    กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแตละ
ประเภทที่จะทําการประเมิน ซึ่งคูมือนี้ไดจําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว ๓ ดาน ดังนี้ ความเสี่ยง
การทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริต
ในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ
และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกไดแลว ใหทําการคัด เลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้น ๆ 
โดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดเตรียมขอมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงลงมือทําการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริตตัวอยางในการประเมิน
ความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ ่
  
ขัน้ตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 ขั ้นตอนที่ ๑ นําขอมูลที ่ไดจากขั ้นเตรียมการในสวนรายละเอียดขั ้นตอน แนวทางหรือเกณฑการ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นยอมประกอบไปดวย
ขั้นตอนยอยในการระบุความเสี่ยงตามขั้น ตอนที่ ๑ ใหทําการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ
ความเสี ่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท านั ้น และในการประเมินตองคํานึงถึงความเสี ่ยงในภาพรวมของการ
ดําเนินงานเรื่องที่จะทําการประเมินดวย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือ
โอกาสเสี่ยงต่ำ แตอาจพบวามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดําเนินงานที่ไมไดอยูในขั้นตอนก็เปนได โดยไมตองคํานึง    
วาหนวยงานจะมีมาตรการปองกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยูแลว นําขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภท
ของความเสี่ยงซึ่งเปน Known Factor หรือ Unknown Factor 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวา 
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ํา หรือมีประวัติ มีตํานานอยูแล 

Unknown Factor ปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต 
ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดลวงหนา ตีตนไปกอนไขเสมอ) 

 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ขององคการบริหารสวนตำบลเพ็กใหญ ่แบงออกเป็น  ๓  ด้าน 

 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตําแหนงหนาที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 

ตารางที่  ๑  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ขององคการบริหารสวนตำบลเพ็กใหญ่ 

ลำดับ
ที ่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแลว) 

Unknown Factor 

(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

1 
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

 
 

1.1 
 

1.2 
 
 

-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 
การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคําขอ 
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนด
ที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

  
 
 

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ออำนาจ
และตำแหน่งหน้าที่ 

  

2.1 
 
 

-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การคัดเลือก การสอบ
คัดเลือก การดำเนินการวินัย เป็นต้น 

  
 
 

3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

3.1 การใช้รถยนต์ส่วนราชการ 
-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือนำ
กลับไปใช้บ้าน 
-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว 

  

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
เทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 
    - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมายในชอง Known Factor 
    - หากไมเ่คยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด ใหใส 
เครื่องหมายในชอง Unknown Factor 
    - หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้ 



-8- 

ขั้นนตอนที่  ๒  การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ ๒ ใหนําขอมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟ
จราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 สถานะสีเขียว   : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัด ระวัง 
ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
  สถานะสีสม     : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคนหลายหนวยงานภายในองค
กร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาที่ปกติ 
  สถานะสีแดง   : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เก่ียวของกับบุคคลภายนอกคนที่ไมรจูักไม
สามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมำ่เสมอ 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญ่ 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 

-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 
การอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ 
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา
กำหนดทีช่ัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพ่ือ
ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

    

2 
-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ
คัดเลือก การสอบคัดเลือก การดำเนินการวินัย เป็นต้น 

    

3 

การใช้รถยนต์ส่วนราชการ 
-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือ
นำกลับไปใช้บ้าน 
-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในรถยนต์
ส่วนตัว 

    

ตารางท่ี ๒ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 
  - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
  - สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
  - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
ขั้นตอนที่ ๓ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจําเปนข
องการเฝาระวัง คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ในการใหคา ดังนี้ 

  ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
  - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เปน 
MUST หมายถึงมีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการปองกันไมดําเนินการไมได คาของ 
MUST คือ คาที่อยูในระดับ ๓ หรือ ๒ 
  - ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวากิจกรรมหรือ
ขัน้ตอนนั้น เปน SHOULD หมายถึงมีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตคาของ SHOULD คือ คาที่อยู
ในระดับ ๑ เทานั้น 
  ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น
เกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholdersรวมถึงหนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที ่ ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลดรายจายเพิ่ม 
Financial คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมายCustomer/User คาอยูที่ 
๒ หรือ ๓ 
  - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน InternalProcess หรือกระทบ    
ดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ ๑ หรือ ๒ 
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ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ขององคการบริหารสวนตำบลเพ็กใหญ่ 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

3        2       1 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

3        2       1 

ค่าความเสี่ยง
รวม 

จำเป็น X รุนแรง 
1 -การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ

ความเห็นของ 
การอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการ
ตามลําดับคําขอ 
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มี
กรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนอาจ
ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพ่ือความ
รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 
 

2 2 4 

2 -ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ
คัดเลือก การสอบคัดเลือก การ
ดำเนินการวินัย เป็นต้น 
 
 

2 2 4 

3 การใช้รถยนต์ส่วนราชการ 
-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ใน
เรื่องส่วนตัว หรือนำกลับไปใช้บ้าน 
-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการ
ไปใช้ในรถยนต์ส่วนตัว 
 
 

2 2 4 
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ตารางท่ี ๓ นําขอมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ชองสีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาคาความเสี่ยงรวม 
              (ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

ตารางท่ี 3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอน

หลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอน
รอง 

SHOULD 
1 -การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 

การอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ 
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา
กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพ่ือ
ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

2 2 

2 -ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ
คัดเลือก การสอบคัดเลือก การดำเนินการวินัย เป็นต้น 
 

2 2 

3 การใช้รถยนต์ส่วนราชการ 
-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือนำ
กลับไปใช้บ้าน 
-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในรถยนต์
ส่วนตัว 

2 2 

 

ตารางท่ี  3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญ่ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

1 2 3 

ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึงหนวยงาน 
กํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย 

 X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลดลง รายจายเพิ่มขึ้น 
Financial 

 X X 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User 

 X X 

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 
Process 

X X  

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth 
 

X X  
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ขัน้ตอนที่ ๔  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
                ขั้นตอนที่ ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาทําการประเมินการควบคุมการ
ทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ 
สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓  ระดับ ดังนี้ 
  ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 
องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
  พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ 
ผลงานองคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ 
  ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบ 
ถึงผใูชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
  

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ขององคการบริหารสวนตำบลเพ็กใหญ่ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ความเสี่ยง
ระดับสูง 

-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 
การอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ 

ดี ต่ำ (1) ค่อนข้างต่ำ (2) ปานกลาง (3) 

-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบ
ระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียก 

 ค่อนข้างต่ำ 
(4) 

ปานกลาง 
(5) 

ค่อนข้างสูง 
(6) 

รับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

 ปานกลาง 
(7) 

ค่อนข้างสูง(8) สูง (9) 

-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย 
การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การดำเนินการวินัย 
เป็นต้น 
 

ดี ต่ำ (1) ค่อนข้างต่ำ (2) ปานกลาง (3) 
 ค่อนข้างต่ำ 

(4) 
ปานกลาง 

(5) 
ค่อนข้างสูง 

(6) 
 ปานกลาง 

(7) 
ค่อนข้างสูง(8) สูง (9) 

การใช้รถยนต์ส่วนราชการ 
-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
หรือนำกลับไปใช้บ้าน 
-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ใน
รถยนต์ส่วนตัว 
 

ดี ต่ำ (1) ค่อนข้างต่ำ (2) ปานกลาง (3) 
 ค่อนข้างต่ำ 

(4) 
ปานกลาง 

(5) 
ค่อนข้างสูง 

(6) 
 ปานกลาง 

(7) 
ค่อนข้างสูง(8) สูง (9) 

ตารางที่ ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยการวิเคราะห จากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทําการประเมิน (ดี/พอใช/ออน) เพ่ือ
ประเมินวา ความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยงอยูระดับใด จะไดนําไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของ
ความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ ๕ ใหเลือกเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  Risk   – 
Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยูในชองคาความเสี่ยง อยูในระดับสูงคอนขางสูงปานกลาง มาทําแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลําดับความรุนแรง (กรณีที่หนวยงานทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ 
ไมพบวาความเสี่ยงอยูในระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลางเลย แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ ต่ํา หรือ คอนขาง
ต่ํา ใหทําการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือใหหนวยงานพิจารณาทําการเลือก
ภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม) 

ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลเพ็กใหญ่ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ที ่
รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1 
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

 

1.1 
 

1.2 
 
 

-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 
การอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ 
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบ
ระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียก
รับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
 

1.จัดทําคมูือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจน และเผยแพรใหเจาหนาที่ใน
หนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัต ิให เปนแนวทาง
เดียวกัน 
2.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
และรวดเร็ว 
3.เพิ ่มช่องทางการร้องเรียน ให้ผู ้ร ับบริการสามารถ 
เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม 
4.กําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอเรื่องตามลําดับ   
คําขอ 
5.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด 
6.เจ้าหน้าที ่ต ้องปฏิบัต ิงานด้วยความเป็นธรรมและ
โปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้ 
7.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับ
ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
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ที ่
รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

2 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

 

2.1 

-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง 
โยกย้าย การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การ
ดำเนินการวินัย เป็นต้น 
 

1.เพ่ิมช่องทางการร้องเรียน ให้บุคลากรสามารถ เข้าถึง
ช่องทางเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม 
2.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัดและ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสชัดเจน 
ตรวจสอบได้ 
3.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจากการเรียกรับ
ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  
6.จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม 
หรือกิจกรรมใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใหความรู
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ
วินัยพนักงานสวนทองถิ่นใหกับผูบริหารทองถิ่น และ     
เจาหนาที่ในหนวยงาน 

3. 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

3.1 

การใช้รถยนต์ส่วนราชการ 
-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
หรือนำกลับไปใช้บ้าน 
-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ใน
รถยนต์ส่วนตัว 

 

1.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สมุดบันทึกระยะทางและ
ทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
2.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ 
3.มีการออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วน
ราชการ  
4.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 
5.กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
และสรุปเป็นประจำทุกเดือน 
6.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง 
เคร่งครัด 
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ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตุการณความเสี่ยง ที่มีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความ 
รุนแรงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตตอไป 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปนการยืนยันผลการปองกันหรือแก
ไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตตอไป ออกเปน ๓ สี 
ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ที่ 
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 1.จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหละเอียดชัดเจน และเผยแพร
ใหเจาหนาที่ใน  หนวยงานไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกนั 
2.จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มี
มาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
รวดเร็ว 
3.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้รับบริการ
สามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความเป็น
ธรรม 
4.กําชับใหเจาหนาที่ผรูับผิดชอบเสนอเร่ือง
ตามลําดับคําขอ 
5.เจ้าหน้าที่ต้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด 
6.เจ้าหน้าที่ต้องปฏบิัติงานด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้ 
7.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจาก
การเรียกรับผลประโยชนท์ี่เป็นรปูธรรมอย่าง
ชัดเจน 

-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไมดําเนนิการตามลําดบัคําขอ 
-การดำเนินการยืน่คำขออนุญาต 
ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่
ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับ
สินบนเพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

 

   

2 1.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ให้บุคลากร
สามารถ เข้าถึงช่องทางเมื่อไม่ได้รับความเป็น
ธรรม 
2.เจ้าหน้าทีต่้องยึดกฎระเบียบโดยเคร่งครัด
และปฏิบตัิงานด้วยความเป็นธรรมและ
โปร่งใสชดัเจน ตรวจสอบได้ 

-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ การแต่งตัง้ โยกยา้ย 
การคัดเลือก การสอบคัดเลือก 
การดำเนินการวนิัย เปน็ต้น 
 

   

 3.การกำหนดมาตรการและบทลงโทษจาก
การเรียกรับผลประโยชนท์ี่เป็นรปูธรรมอย่าง
ชัดเจน 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
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ที่ 
มาตรการป้องกัน 

การทุจริต 

โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

 5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึน้  
6.จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดาน
คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมใหความ
รูดานคุณธรรม จริยธรรม ใหความรู
เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวของเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมใหความรเูก่ียวกับวินัยพนักงานส
วนทองถิ่นใหกับผูบริหารทองถิ่น และ     
เจาหนาที่ในหนวยงาน 

    

3 1.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สมุดบันทึก
ระยะทางและทะเบียนคุมการใช้น้ำมนั
เชื้อเพลิง 
2.กำกับควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนราชการ 
3.มีการออกคำสั่งมอบหมายผู้รบัผิดชอบ
ดูแลรถยนต์ส่วนราชการ  
4.กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 
5.กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงและสรุปเป็นประจำทุก
เดือน 
6.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏบิัติตามนโยบายเก่ียวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง 
เคร่งครัด 
 

-อาจนำรถยนตส์่วนราชการไปใช้
ในเร่ืองส่วนตัว หรือนำกลับไปใช้
บ้าน 
-อาจนำน้ำมนัจากรถยนตส์่วน
ราชการไปใช้ในรถยนตส์่วนตัว 
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ตารางท่ี ๖ ใหรายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ วาอยูในสถานะความ 
เสี่ยงระดับใด เพ่ือพิจารณาทํากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยูในขายที่ยังแกไขไมได 
   สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 
  สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / นโยบาย / 
โครงการ /กจิกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
   สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > 3 

 

 

 

ขั้นตอนที่ ๗  จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ 
ซึ่งในข้ันตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม
ต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้  
  ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
  ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ (สถานะสีเหลือง Yellow) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
  ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

               ตารางท่ี ๗  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
               ๗.๑  (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม 
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              ๗.๒  (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม 

 
 
 

 
 

 

             ๗.๒  (สถานะสีเขียว  Green)  ยังไม่เกิดให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพิ่มเติม 

-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคําขอ 
-การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา
กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพ่ือ
ความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 
 

 

-ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ
คัดเลือก การสอบคัดเลือก การดำเนินการวินัย เป็นต้น 
 
 

 

-อาจนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว หรือนำ
กลับไปใช้บ้าน 
-อาจนำน้ำมันจากรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ในรถยนต์
ส่วนตัว 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
                ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง 
การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับตำ่ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล 

 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1    
2    
3    
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  

 ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ตอผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งหวงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยูกับ 
หน่วยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุก ๖ เดือน ซึ่งแบบในการรายงานตามตารางที่ ๙ สามารถปรับได้ตาม
ความเหมาะสมของหน่วยงาน 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่................................................ 
หนวยงานที่ประเมิน ........................................................................................................ 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินไปบ้าง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).............................................................. 

...................................................................................................... 
 
 
 

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

 

หมายเหตุ : การดำเนินการขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองคการบริหารสวน
ตำบลเพ็กใหญ่ จะรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือรายงานผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ขององคการบริหารสวนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ใหผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นไดท้ราบตอไป 


