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ค าน า 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
 

  การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย
กว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช้การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างงใด  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตมค าสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ในการนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงดวน  จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง  ตลอดถึง
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 
อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การด าเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การด าเนินการของ
องค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน 
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
อีกต่อไป  
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
2. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
ก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 
1991   ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1   สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment) 
  หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับ ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
 
 



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

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
 
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถด าเนินการต่อไปได้   
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน  
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  

 ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจะท าให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ  
 
4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunity 



5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3   ด้าน ดังนี้  
 5.1   ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
 5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนมุตั ิอนญุาต

การใชอ้  านาจและต าแหน่งหนา้ท่ี 

การใชจ้่ายงบประมาณ และการ
บรหิารจดัการทรพัยากรภาครฐั



6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

 
 
 
7. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องด าเนินการ ดังนี้  

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆโดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา 
อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 
 
 
 
 
 

1 • ระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3- • เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

4 • การปรมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดท ารายงนผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง



 
- ตัวอย่าง – 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

7.1   การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 การน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยง
ต่อการทุจริตเท่านั้น  และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการ
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามี
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆในการด าเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ
ป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่ง
เป็น Known factor และ Unknown factor  

 
Known factor ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า

จะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ า หรือประวัติมีด านานอยู่แล้ว  

Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
 
 
 

งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

กระบวนงาน การขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอน 

รายลเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การระดม
สมอง

เทคนิคในการค้นหา
ความเสี่ยงการทุจริตworkshop

การ
ออกแบบ
สอบถาม

Risk 
Identification

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นที่
มีโอกาสเกิด

เปรียบเทีย
บวิธีปฏิบัติ
กับองคืกร

อ่ืน

Risk 
Identification

การ
สัมภาษณ์



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ที ่
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 
ที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี 
อาจมี

ผลกระทบ/
กระตุ้นให้เกิด 
การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง 
มาตรการ 

ป้องกันเพื่อไม่ 
เกิดการทุจริต 

ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ 

ไม่มี 
ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูงสุด 
  

๑ การบริหาร
จัดการ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

การเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้อง 

การไม่
ด าเนินการ
ตามล าดับค า
ขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

การลัดคิวล าดับ
ค าขอใบอนุญาต
ก่อสร้างให้กับผู้
สนิทสนมหรือผู้ที่
เอ้ือประโยชน์ให้ 

ควบคุมก ากับ
ดูแลให้
ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติ
ตามนโยบาย
เกี่ยวกับความ
โปร่งใสการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด 

 

      ๑.ควบคุมก ากับดูแลไม่ให้
บุคลากรใช้ต าแหน่งหน้าที่
ราชการ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่
ว่าจะเป็นของขวัญ ของ
รางวัลความก้าวหน้า หรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบ
ใดๆ 
๒.หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
อาจน าไปสู่การขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่วนรวม 
๓ . แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ค ว า ม
ขัดแย้งในผลประโยชน์
ข อ งทา ง ร าชกา ร เ ป็ น
ส าคัญ 
๔.หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ
ที่ท าให้องค์กรเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง ประชาชนขาด
ความไว้วางใจ 

จ านวนผู้ร้อง
เรื่องความ
ล่าช้าของการ
ด าเนินงาน 



๕.ปฏิบัติตาม ระเบียบ     
ก  ฎ  ห รื อ ค า แ น ะ น า
เกี่ ยวกับการให้การรับ
ของขวัญ ของก านัล การ
รับรองและการจัดการกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๒ การบริหาร
จัดการ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

การใช้อ านาจ
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

การเรียกรับ
ผลประโยชน์ 
เพ่ือลดขั้นตอน
การขอ
ใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

การเสนอ
ผลประโยชน์ 
เพ่ือลดขั้นตอน/
เวลาในการ
ด าเนินการขอ
ใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

๑.ควบคุมก ากับ
ดูแลให้
ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติ
ตามมาตรการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
๒. พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 

 

      ๑.ต้องไม่ถามน าถึงการให้
การรับของขวัญ ของที่
ระลึก ของก านัล  หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ 
๒ . ห า ก มี ส ถ า น ก า ร ณ์
ดั ง ก ล่ า ว เ กิ ด ขึ้ น  ค ว ร
ปฏิเสธการรับของขวัญ 
ของที่ ระลึก ของก านัล 
หรือผลประโยชน์ใดๆโดย
อธิบายว่าเป็นการขัดต่อ
กฎหมายนโยบายของรัฐ 
ความเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 
๓.ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด
หรือสิ่งอื่นใดเช่นการลด
ราคา การรับบริการ หรือ
สิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน 
 

จ านวน
ร้องเรียนเรื่อง
การขอ
ใบอนุญาต
ก่อสร้าง 



๔.ไม่ยินยอมหรือรู้ เห็น
เ ป็ น ใ  จ ใ ห้ บุ ค ค ล ใ น
ค ร อ บ ค รั ว ใ ห้ ห รื อ รั บ
ของขวัญ ของที่ระลึก ของ
ก านัล หรือผลประโยชน์
ใดๆกับผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 
๕.ก่อนรับของขวัญ ของที่
ระลึก ของก านัล  หรือ
ผลประโยชน์ ใดๆควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย
นโยบายของรัฐ  
 

๓ การบริหาร
จัดการ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณเกิน
ค ว า ม จ า เ ป็ น
หรือเป็นเท็จ 

การใช้สิทธิเบิก
เงินชดเชยเป็น
ค่าพาหนะ ใน
ลักษณะเหมา
จ่ า ย ไ ม่
เหมาะสม เกิน
ความจ า เป็ น
หรือเป็นเท็จ 

๑.ผู้บังคับบัญชา
ไว้วางใจ 
๒.กรณีออกจาก
สถานที่เดียวกัน
ไปสถานที่
เดียวกันแต่เบิก
เงินชดเชย
รถยนต์คนละคัน 

๑.ระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการของ
เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๕ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.ระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วย

 

      ๑.ควบคุมก ากับดูแลให้
ข้าราชการและบุคลากร
ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการ
คลังอย่างเคร่งครัด 
๒.ในการอนุมัติเดินทางไป
ราชการผู้รับผิดชอบจะ
พิจารณาความเหมาะสม/
จ าเป็นก่อนที่จะเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
อนุมัติโดยค านึงถึงหลัก
ความประหยัดคุ้มค่าและ

จ านวนข้อ
ทักท้วงจาก
หน่วยงาน
ตรวจสอบ 



ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและ
การเข้ารับการ
อบรมของ
เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗  

เป็ นประโยชน์ แ ก่ ท า ง
ราชการ 
 

 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง..ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

ชื่อผู้รายงาน นางสาววลัญช์ภทัร พิมดา  ต าแหน่งนิติกร 



 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ปี พ.ศ. 256๕ 

ขั้นที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนการเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทาง หรือ เกณฑ์การ

ปฏิบัติงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วย ขั้นตอน
ย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความ
เสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวม ของการ
ด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบ ความเสี่ยง 
หรือโอกาสเสี่ยงต่างๆ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็ เป็นไป โดย
ไม่ค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกัน หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูล รายละเอียด
ดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor  

 
Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่า เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี

โอกาสสูง ที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ  มีต านานอยู่แล้ว  
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 

ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้
เสมอ)  

 
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบาย

รูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับ
ความจ าเป็นของการ เฝ้าระวัง และ การ ก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการ ด 
าเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน ที่มีประสิทธิภาพ ๑. การระบุความเสี่ยง
(Risk Identification) ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)  ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการ
ใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากร 

๑. การระบุความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน  
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ   
 

 



ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 

Known factor Unknown factor 

1 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง   

 -การไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

√  

๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์   

 -การเรียกรับผลประโยชน์ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ขอใบอนุญาตก่อสร้าง 

 √ 

๓ การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็นหรือ
เป็นเท็จ 

  

 -การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ ใน
ลักษณะเหมาจ่ายไม่เหมาะสม เกินความ
จ าเป็นหรือเป็นเท็จ 

 √ 

 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต  

- คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมี
โอกาสเกิดขึ้นซ้ า หรือประวัติมีด านานอยู่แล้ว √ Known factor 

- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน √ Unknown factor 

 
7.2   การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า  
 สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
 สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 



 สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ  

 
ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 

    

 -การไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

 √   

๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์ 

    

 -การเรียกรับผลประโยชน์ 
เพ่ือลดขั้นตอนการขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง 

   √ 

๓ การเบิกจ่ายงบประมาณ
เกินความจ าเป็นหรือเป็น
เท็จ 

    

 -การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชย
เป็นค่าพาหนะ ในลักษณะ
เหมาจ่ายไม่เหมาะสม เกิน
ความจ าเป็นหรือเป็นเท็จ 

   √ 

 
 
 
 
 



 7.3   เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สี
แดง)จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป้นของการเฝ้าระวัง มีค่า 1 – 3 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้   
  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้น ๆแสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น 
must หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 
หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should  
หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should  คือ อยู่ในระดับ 1  

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล 

พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial  ค่าอยู่ที่ 

2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 

3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ

กระทบต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตารางท่ี 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 
 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ

จ าเป็นของการ
ระวัง 

3  2   1 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

ระวัง 

3  2   1 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น x 

รุนแรง 

1 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง    

 -การไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง 

๒ ๒ ๔ 

๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์    

 -การเรียกรับผลประโยชน์ เพ่ือลดขั้นตอน
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง 

๑ ๑ ๑ 

๓ การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็น
หรือเป็นเท็จ 

   

 -การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ 
ในลักษณะเหมาจ่ายไม่เหมาะสม เกิน
ความจ าเป็นหรือเป็นเท็จ 

๑ ๑ ๑ 

 
 7.4   การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
  การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการคบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  
  พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
  อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 



  ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

๑.การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง พอใช้   √ 

-การไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง 

    

๒.การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

ดี √   

-การเรียกรับผลประโยชน์ เพ่ือลด
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง 

    

๓.การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความ
จ าเป็นหรือเป็นเท็จ 

ดี √   

-การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ 
ในลักษณะเหมาจ่ายไม่เหมาะสม เกิน
ความจ าเป็นหรือเป็นเท็จ 

    

 
 

 7.5   แผนบริหารความเสี่ยง  
 การน าเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามล าดับความ
รุนแรง  
 

 



 
ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

๑ การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง  

 -การไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

1.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานรับทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
2.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรับเรื่อง
และเสนอ เรื่องตามล าดับค าขอ  
3.จัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
4.จัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
5.จัดท ามาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  
 

๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  

 -การเรียกรับผลประโยชน์ เพ่ือลดขั้นตอนการขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง 

1.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
2.จัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
3.จัดท ามาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 

๓ การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็นหรือเป็น
เท็จ 

 



 -การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ ใน
ลักษณะเหมาจ่ายไม่เหมาะสม เกินความจ าเป็น
หรือเป็นเท็จ 

1.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
2.จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
 

 
 
ค าอธิบาย : ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix 
Assessment (ตารางที่ ๔) ที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยก าหนดมาตรการป้องกัน การทุจริตนั้น ๆ (หากพบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ าหรือค่อนข้างต่ า ให้
พิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ในเชิงเฝ้า ระวัง หรือเลือกกระบวนงาน/การด าเนินงานอื่นที่อาจเกิดหรือมี
โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต มาประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนิน กิจกรรมตามแผน
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยัน ผลการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ  ทุจริตต่อไป 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 
ที ่ มาตรการด าเนินการ

ป้องกันการทุจริต 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1  การเอ้ือประโยชน์ต่อพวก
พ้อง 

   

 1.จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน แผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ให้ละเอียดชัดเจน และ
เผยแพร่ให้ประชาชน
และเจ้าหน้าที ่ใน
หน่วยงานรับทราบและ
ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน  
2.ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบลงทะเบียน
รับเรื่องและเสนอ เรื่อง
ตามล าดับค าขอ  
3.จัดท ามาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม  
4.จัดท ามาตรการ
ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
5.จัดท ามาตรการ
ป้องกันการให้หรือรับ
สินบน  

-การไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง 

 √  



 

๒  การใช้อ านาจหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์ 

   

 1.จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ ที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 
กิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  
2.จัดท ามาตรการ
ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
3.จัดท ามาตรการ
ป้องกันการให้หรือรับ
สินบน 

-การเรียกรับ
ผลประโยชน์ เพ่ือลด
ขั้นตอนการขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

√   

๓  การเบิกจ่ายงบประมาณ
เกินความจ าเป็นหรือเป็น
เท็จ 

   

 1.จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ ที่เก่ียวข้องกับการ

-การใช้สิทธิเบิกเงิน
ชดเชยเป็นค่าพาหนะ ใน
ลักษณะเหมาจ่ายไม่
เหมาะสม เกินความ
จ าเป็นหรือเป็นเท็จ 

√   



บริหารงานบุคคล 
กิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  
2.จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 7 น าผลจากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในข้ันตอนที่ 7 สถานะความ เสี่ยงการทุจริตที่อยู่
ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติม โดยแยกสถานะเพ่ือท า  ระบบบริหารความ
เสี่ยงออกเป็น ดังนี้  
7.1 สถานะสีแดง ความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกินกว่าการยอมรับ ค่าความเสี่ยงรวมเท่ากับ 7, 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่
ในระดับเกินกว่าการยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ิมเติม  
7.2 สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ค่าระดับความเสี่ยงรวม เท่ากับ 4, 5 และ 6 
ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
7.3 สถานะสีเขียว ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง ค่าระดับความเสี่ยง  รวมเท่ากัน 1, 2 
และ 3  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
7.1 สถานะสีแดง เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีแดง) 

มาตรการด าเนินการป้องกันเพิ่มเติม 

- - 

 
7.2 สถานะสีเหลือง เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการด าเนินการป้องกันเพิ่มเติม 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง  

-การไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอใบอนุญาต
ก่อสร้าง 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 

๗.๓ สถานะสีเขียว ยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(สถานะสีเขียว) 

มาตรการด าเนินการป้องกันเพิ่มเติม 

การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  

-การเรียกรับผลประโยชน์ เพ่ือลดขั้นตอนการขอ
ใบอนุญาตก่อสร้าง 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็นหรือเป็นเท็จ  

-การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ ในลักษณะ
เหมาจ่ายไม่เหมาะสม เกินความจ าเป็นหรือเป็นเท็จ 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอน
ที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง สถานะ ความเสี่ยงต่ า สีเหลือง 
หมายถึง สถานะ ความเสี่ยงปานกลาง สีแดง หมายถึง สถานะ ความเสี่ยงระดับสูงมากเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ              
ก ากับ ติดตาม และ ประเมินผล  



ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1  การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

-การไม่ด าเนินการตามล าดับค า
ขอใบอนุญาตก่อสร้าง 

 

๒ การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

-การเรียกรับผลประโยชน์ เพ่ือลด
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง 

√  

๓ การเบิกจ่ายงบประมาณเกิน
ความจ าเป็นหรือเป็นเท็จ 

-การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่า
พาหนะ ในลักษณะเหมาจ่ายไม่
เหมาะสม เกินความจ าเป็นหรือ
เป็นเท็จ 

  

 
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 9 เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตตารางที่ 8 ต่อผู้บริหารของ หน่วยงาน ซึ่งห้วง
ระยะเวลาของการรายงานผลขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ทุกครึ่งปี ซึ่ง แบบรายงานตาม
ตารางที่ 9 สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การประชุมประจ าเดือนของข้าราชการและพนักงานจ้าง 

ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีเจ้าหน้าที่บางท่านปฏิบัติงาน เกี่ยวกับค าขอใบอนุญาตก่อสร้างไม่
ด าเนินการตามล าดับ 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

 

1.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
2.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรับเรื่องและเสนอ เรื่อง
ตามล าดับค าขอ  
3.จัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
4.จัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
5.จัดท ามาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
  ยังไม่ได้ท า 

 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 
 ด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบ 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะและแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม 

ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียน 

ผลการด าเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาววลัญช์ภัทร พิมดา 

สังกัด ส านักปลัด 

วันเดือนปีที่รายงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 


