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คำนำ 

เหตกุารณค์วามเสี่ยงด้านการทุจริตเกดิแลว้จะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตตุ่างๆ           
การป้องกนัการทุจรติ คอืการแก้ไขปัญหาการทุจรติที่ยัง่ยืน ซึ่งเป็นหน้าทีค่วามรบัผิดชอบพนกังานและผู้บริหาร
ทุกคน และเปน็เจตจำนงของทุกองค์กรทีร่่วมต่อต้านการทุจริตทุกรปูแบบ อนัเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การนำเครื่องมอืประเมนิความเสี่ยงการทุจรติมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดบัหนึ่งไดว้่า
การดำเนนิการขององค์กรจะไมม่ีการทุจรติ หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตทีไ่ม่คาดคดิ โอกาสที่จะประสบกับ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกดิความเสียหายขึน้ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกวา่องคก์รทีไ่ม่มกีารนำ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจรติมาใช้ เพราะไดม้กีารเตรียมการป้องกนัลว่งหน้าไว ้ โดยให้เปน็ส่วนหนึ่งของ
การปฏิบตัิงานประจำ ซึ่งไมใ่ช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนตำบลกดุแห่ เปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ภาครัฐใหบ้รหิารงานภายใตก้รอบธรรมาภิบาล โดยการประเมนิความเสี่ยงการทุจริตจะเปน็เครือ่งมือหนึง่ในการ
ขับเคลือ่นธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๖๙/๒๕๕๗ ลง
วันที ่๑๔ มถิุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมชิอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรฐัมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน และส่งเสรมิการมีสว่นรว่มจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกดิการทุจรติประพฤตมิิชอบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกดุแห่ จึงไดด้ำเนนิการประเมนิความเสี่ยงในองคก์รขึ้น เพ่ือให้หนว่ยงาน 
มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึง่ 
เป็นมาตรการป้องกันการทจุริตเชงิรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑.วัตถุประสงคก์ารประเมนิความเสีย่งการทุจรติ 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะชว่ยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกดิการทุจรติในองคก์รได้ ดังนัน้การ

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัตงิานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทจุริต ตลอดจนการสร้างจติสำนกึและค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจรติให้แก่บุคลากร
ขององค์กรถือเป็นการป้องกนัการเกดิการทุจรติในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมอืประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองคก์ร
จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึง่ว่า การดำเนนิการขององค์กรจะไม่มีการทจุริต หรือในกรณีที่พบกับการ
ทุจริตทีไ่ม่คาดคดิโอกาสที่จะประสบกบัปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรอืหากเกดิความเสียหายขึ้นก็จะเปน็ความ
เสียหายที่น้อยกว่าองคก์รที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมนิความเสี่ยงมาใช ้ เพราะได้มกีารเตรียมการป้องกัน
ล่วงหน้าไวโ้ดยให้เป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิงานประจำ ซึง่ไม่ใชก่ารเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงคห์ลักของการประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ เพื่อใหห้นว่ยงานภาครฐัมมีาตรการ ระบบหรือ 
แนวทางในการบรหิารจดัการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกดิการทุจรติ ซึ่งเปน็มาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชงิรกุที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. การบริหารจดัการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากกรตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมนิความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทกุครัง้ และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสียงไวก้่อนเริ่มปฏิบตัิงานหลักตามการะงานปกตขิองการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงลว่งหน้าจากทุกภาระงานรว่มกนัโดยเป็นสว่นหนึง่ของความรบัผดิชอบปกติที่มีการรบัรูแ้ละ
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผูน้ำส่งงานให้) เปน็ลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ
กำกับติดตามความเสี่ยงเปน็การสอบทาน เปน็ลักษณะ Post-Decision 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของ การควบคมุภายในองคก์ร ตามมาตรฐาน COSO ๒0๑๓ (Committee of 

Sponsoring Organizations ๒0๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปน็มาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมือ่ปี ๑๙๙๒ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒0๑๓ ประกอบดว้ย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดงันี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลกัความชื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อการกำกับดแูล 
หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝา่ยบรหิาร มีอำนาจการสั่งการชดัเจน 
หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจงูใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดนัให้ทุกตำแหน่งรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน 

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ ๗ ระบแุละวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกดิการทุจรติ 
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หลักการที่ ๙ ระบแุละประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคมุภายใน 

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ 
หลักการที่ ๑๑ พฒันาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบตัิได ้

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓ องคก์รขอ้มลูที่เกี่ยวข้องและมคีุณภาพ 
หลักการที่ ๑๔ มีกาสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ใหก้ารควบคุมกายในดำเนนิต่อไปใด้ 
หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 

ภายใน 
องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Montoring Activities) 

หลักการที่ ๑๖ ตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ ๑๗ ประเมนิและสื่อสารข้อบกพร่องช่องการควบคุมภายในฟันเวลาและเหมาะสม 

ท้ังนี้ องคป์ระกอบการควบคุมภายในแต่ละองคป์ระกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริงและนำไปปฏิบตัิได ้อีกทั้งทำงานอย่างสอดคลอ้งและสมัพันธก์ัน จึงจะทำใหก้ารควบคมุภายในมี 
ประสิทธิผล 
4. องค์ประกอบที่ทำใหเ้กดิการทุจรติ 

องค์ประกอบหรือปัจจัยทีน่ำไปสู่การทุจรติ ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดตันหรือ 
แรงจงูใจ Opportunity หรอื โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องไหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกบัควบคมุ 
ภายในขององค์กรมีจดุอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎ ี
สามเหลี่ยมการทุจรติ (Fraud Triangle) 
5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจรติ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะชามลัม จะแบง่ความเสี่ยงออกเปน็ ๓ ด้าน ดงันี้ 
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนมุัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่ม ี

ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมตัิ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญตัิการอำนวยความสะตวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕.๕๔) 

๔.๒ ความสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่
๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบรหิารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
 

 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 
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6.ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การระบุความเสี่ยง 
 2. การวเิคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 3. เมทริกสร์ะดับความเสี่ยง 
 4. การประเมนิการควบคมุความเสี่ยง 
 5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
 8. การจัดทำรายงานการบรหิารความเสี่ยง 
 9. การรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 
 √ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 √ 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง 
 √ 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น

ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ
ตามลำดับคำขอ 

 
 
- 

 
 
√ 

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ
และตำแหน่งหน้าที่ 

- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง 
โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

 
 
- 

 
 
√ 

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

 
 
- 

 
 
√ 

 
Know Factor  : ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว 
Unknow Factor  : ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ

การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
√    

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย 
การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

√    

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

√    
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ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร 
สีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลาย 
ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม 

และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 
๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน 
ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น
ของการเฝ้าระวัง 
3     2     1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3     2     1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น * รุนแรง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ
ตามลำดับคำขอ 

2 2 4 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง 
โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

2 2 4 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

2 2 4 

 
ตารางที่ ๓.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก  
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ
ตามลำดับคำขอ 

2 - 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง 
โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

2 - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

2 - 
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3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ระดับ 3 : เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 : เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 3 : เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  
ตารางที่ ๓.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น

ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ
ตามลำดับคำขอ 

  
X 

 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง 
โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

  
X 

 

 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

 X  

 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง 
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ 
ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ 
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
กรณีท่ีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำ 
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ

อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
- จัดทำคู่มือการปฏบิัติงาน แผนผงัขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพรให้เจ้าหน้าที ่
ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง 
เดียวกัน 
-กำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ 
คำขอ 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดคีวามชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสรมิด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกีย่วกับระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และเจา้หน้าท่ีในหน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกีย่วกับระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร 
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงาน 

 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ตารางที ่6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานให้ละเอียด
ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหนา้ที่ใน
หน่วยงานไดร้ับทราบและถือปฏิบตัิให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่
ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

√   

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรใหค้วามรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบกฎหมายหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล กิจกรรให้ความรู้เกี่ยวกับวนิัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบการ
แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทาง
วินัย เป็นต้น 

√   

3 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสรมิด้าน
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก 

√   
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สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ 
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตร/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความ
เสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > 3 
 
ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง  

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความ
คดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย  

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง ) 
เขียว เหลือง แดง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

- - 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 

- - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

- - 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที ่9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง 
 

การพิจารณาตรวจตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 
อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
 

    ยังไม่ดำเนินการ   
    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
    เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
    ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เมาะสม 
    เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.....................................................................................  
..................................................................................... 
 

ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือืนพนักงานเป็น
ประจำทุกเดือน 

 
 

 

 


