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  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุตางๆ 
การปองกันการทุจริต คือการแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบพนักงานและผูบริหาร
ทุกคน และเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล  
  การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน
ระดับหนึ่งไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ี
จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ี
ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด  
   องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปน
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรข้ึน เพ่ือให
หนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

1.วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 

 มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือ
ในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความ
เสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมี
การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแต
อยางใด 
 

 วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปน
มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
 

2. การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอนปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝาระวัง
ความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรูและยอมรับ
จากผูท่ีเก่ียวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนลักษณะกํากับ
ติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 
 

3. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาต้ังแตเริ่มออก
ประกาศใชเม่ือป 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
 หลักการท่ี 1 องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม 
 หลักการท่ี 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 
 หลักการท่ี 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
 หลักการท่ี 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
 หลักการท่ี 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
 

 องคประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หลักการท่ี 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน 
 หลักการท่ี 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
 หลักการท่ี 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
 หลักการท่ี 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 
 



 
 องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 หลักการท่ี 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
 หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม 
 หลักการท่ี 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 
 

 องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 หลักการท่ี 13 องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 
 หลักการท่ี 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
 หลักการท่ี 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการ 
                                             ควบคุมภายใน 
 

 องคประกอบท่ี 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 หลักการท่ี 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 หลักการท่ี 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
 

 ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & 
Function (มีอยูจริงและนําไปปฏิบัติได) อีกท้ังทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
 

4. องคประกอบท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
 องคประกอบหรือปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ
ควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 

5. ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตําบลมะขามลม จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
 1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558) 
 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 
 

การใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 
 
 



 
5.1 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการ
วิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมิน
ความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ
รุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจาก
เปนขอมูลเชิงพรรณา ท่ีไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

 

          เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impack) เชิงคุณภาพ ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว  4  ระดับ 

 
          ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ลําดับ ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25  คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง    (Hight Risk : H) 9-14  คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง  (Moderate Risk : M)   4-8  คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ํา   (Low Risk : L) 1-3  คะแนน 

 
 
 
 
 



 

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk of Profile) ท่ีไดจาก
การพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk  Appetite 
Boundary) 

 
ระดับความเสี่ยง  =  โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

(Likelihood  x  Impact ) 
 

ซ่ึงจัดแบงเปน   4  ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน  4  สวน (4 Quadrant) ใช   
          เกณฑในการจัดแบงดังนี้ 

ระดับความเส่ียง คะแนนระดับความเส่ียง มาตรการกําหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

ต่ํา (Low) 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว    
ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซํ้า 

หรือถายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

 
 
ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
 

 5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

                                                  โ อ ก า ร ท ี่จ ะ เ ก ิด ค ว า ม เ ส ีย ห า ย   (LIKElihood ) 

 
 
 
 
 

 

  
 



5.2 การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

เ ม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)  ของแตละปจจัยเสี่ยงแลวใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาส
ท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิด
ความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ี
จะตองบริหารจัดการกอน 

6. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้
1. การะบุความเสี่ยง
2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. แผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง
7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน 
 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
กระบวนงาน/งาน : การบรหิารจดัการผลประโยชนทับซอน 
หนวยงาน : องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

๑ การจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีเลือกซ้ือรานท่ีสนิทหรือรูจัก
คุยไดงาย 

 

๒ การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกพ้ืนท่ีในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ท่ีคุนเคยเปนการสวนตัว 

 

๓ การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว เชน 
อุปกรณสํานักงานตางๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ 

 

๔ การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาตางๆ ผูรับผิดชอบ
โครงการมีสัมพันธท่ีใกลชิดกับเจาของกิจการ หรือผูมี
สวนเก่ียวของกับสถานท่ี 

 



Know Factor : ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซํ้าสูง มีประวัติอยูแลว 
Unknow Factor : ไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
๑ การจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีเลือกซ้ือรานท่ีสนิทหรือรูจัก

คุยไดงาย 
 

๒ การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกพ้ืนท่ีในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ท่ีคุนเคยเปนการสวนตัว 

 

๓ การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว เชน 
อุปกรณสํานักงานตางๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ 

 

๔ การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาตางๆ ผูรับผิดชอบ
โครงการมีสัมพันธท่ีใกลชิดกับเจาของกิจการ หรือผูมี
สวนเก่ียวของกับสถานท่ี 

 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร 
สีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ํา 
สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวางการปฏิบัติงาน 
ตามปกติควบคุมดูแลได 
สีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงานภายในองคกร มีหลาย
ข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ 
สีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไมรูจักไมสามารถ
ตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสมํ่าเสมอ 

ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ท่ี

เปนสีสมและสีแดง จากตารางท่ี 2 มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระดับความจําเปนของการเฝา
ระวัง ท่ีมีคา 1 – 3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา 1 – 3 เชนกัน 

ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิต ิ

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความจําเปน 
ของการเฝาระวัง 

3   2   1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3   2   1 

คาความเสี่ยงรวม
จําเปน * รุนแรง 

๑ การจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีเลือกซ้ือ
รานท่ีสนิทหรือรูจักคุยไดงาย 

๒ ๒ ๔ 

๒ การนําทรัพยสินของราชการมาใชใน
เรื่องสวนตัว เชน อุปกรณสํานักงาน
ตางๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ 

๑ ๒ ๒ 



ตารางท่ี 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

๑ การจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีเลือกซ้ือรานท่ีสนิท
หรือรูจักคุยไดงาย 

๒ 

๒ การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่อง
สวนตัว เชน อุปกรณสํานักงานตางๆ รถ ไฟฟา 
เครื่องพิมพ 

๑ 

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
ระดับ 3 : เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 : เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 
ระดับ 1 : เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 

ตารางท่ี 3.2 ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 ๓ 
๑ การจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีเลือกซ้ือรานท่ี

สนิทหรือรูจักคุยไดงาย 
X 

๒ การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่อง
สวนตัว เชน อุปกรณสํานักงานตางๆ รถ 
ไฟฟา เครื่องพิมพ 

X 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 : มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/

ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 
ระดับ 2 : มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/

ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 
ระดับ 1 : มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรยีนรู/องคความรู 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการ

จัดการ 
 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาระดับความ

เสี่ยงต่ํา 
คาระดับความ
เสี่ยงปานกลาง 

คาระดับความ
เสี่ยงสูง 

การจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีเลือกซ้ือ
รานท่ีสนิทหรือรูจักคุยไดงาย 

ด ี  

การนําทรัพยสินของราชการมาใชใน
เรื่องสวนตัว เชน อุปกรณสํานักงาน
ตางๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ 

ดี  



ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 

ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
กรณีท่ีหนวยงานทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางท่ี 4 ไมพบวาความเสี่ยงอยูใน

ระดับ สูง คอนขางสูง ปานกลาง เลย แตพบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ ต่ํา หรือ คอนขางต่ํา ใหทําการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
ตารางท่ี 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

ท่ี มาตรการปองกันความเส่ียง
ผลประโยชนทับซอน 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สถานะความเส่ียง 
เขียว เหลือง แดง 

1 - ปรับเปลี่ยนรานคาในการจัดซ้ือวัสดุ
- เขมงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการ
จาง

การจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ี
เลือกซ้ือรานท่ีสนิทหรือรูจัก
คุยไดงาย  

 

๒ - มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการใช
งานและการเบิกจายอยางเครงครัด
- มีการรายงานทุกครั้ง
- สรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม
- ใชงานตามความเปนจริง

การนําทรัพยสินของราชการ
มาใชในเรื่องสวนตัว เชน 
อุปกรณสํานักงานตางๆ รถ 
ไฟฟา เครื่องพิมพ 

 

สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตอทํากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/    
กิจกรรมท่ีเตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช
ไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดับความรุนแรง > 3 



ข้ันตอนท่ี 7 จัดทําระบบการบริหารความเส่ียง 
ตารางท่ี 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีเหลือง) เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเส่ียงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว เชน 
อุปกรณสํานักงานตางๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ 

- มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการใชงานและการ
เบิกจายอยางเครงครัด

7.2 (สถานะสีเขียว) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 
ความเส่ียงการทุจริต (สถานะสีเขียว) มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม 

การจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีเลือกซ้ือรานท่ีสนิทหรือ
รูจักคุยไดงาย 

- 

ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

๑ การจัดซ้ือจัดจาง เจาหนาท่ีเลือก
ซ้ือรานท่ีสนิทหรือรูจักคุยไดงาย 

การนําทรัพยสินของราชการมาใช
ในเรื่ องส วนตัว   เชน  อุปกรณ
สํ านั ก งานต า งๆ    รถ   ไฟฟ า 
เครื่องพิมพ 

ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการผลประโยชนทับซอน 
โอกาส/ความเสี่ยง การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว เชน อุปกรณ

สํานักงานตางๆ รถ ไฟฟา เครื่องพิมพ 
สถานะของการดําเนินการจัดการความ

เสี่ยง  

 ยังไมไดดําเนินการ 
 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 
 เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 
 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 
 เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 



ผลการดําเนินงาน สรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี ในการปฏิบัติ งาน 
ตระหนักถึงการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิด
การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน มีการจัดทําทะเบียน
ควบคุมการใชงานและการเบิกจายอยางเครงครัด พรอมท้ัง
รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
- มีการรายงานทุกครั้ง

------------------------------------------------------------------------- 




