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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของ
องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมีอประเมินความเสี่ยง มาใช่ในองค์กรจะช่วย
ให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่ พบกับการทุจริตที่ไม่
คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อย
กว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมีอประเมินความเสี่ยงมาใช่ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกัน ล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมีอที่
ใช่ในการด้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจ เป็นช่องให้เกิดการทุจริต และ
เป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระท าการทุจริตในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเซิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
ต่อไป  

๒. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 

๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึงมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานทีได้รับการ 
ยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช่เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพ่ิมเติม อีก 
๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control over Financial 
Report - Guidance for Small Public Companies ครั้งที ๒ เมีอปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการ ก ากับติดตาม 
Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพ่ิมเติม ด้านการควบคุม 
ภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้
ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่ก าหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมใน ส่วนอ่ืนๆ ให้ซัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือ
ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการ ป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการ
ทุจริตภายในกิจการ 

ส าหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ ะ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดขอบต่อการก ากับดูแล 
หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการซัดเจน 
หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕-องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดขอบต่อการควบคุมภายใน 
 



 
 

-๒- 
องค์ประกอบที่ ๒: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ ๖ - ก าหนดเป้าหมายซัดเจน 
หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
องค์ประกอบที่ ๓: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบที่ ๔: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ หลักการที่ ๑๔ – มีการสื่อสารข้อมูล 
ภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในการด าเนิน ต่อไปได้ 
หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ การควบคุม

ภายใน 
องค์ประกอบที่ ๕: กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 

(มีอยู่จริง และน่าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม ภายในมี
ประสิทธิผล 

ในที่นี้ การด าเนินการจะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่อง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มิ ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
Corrective : แกไ้ขปญัหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น 

ซ้ าอีก 
Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง 

ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงลัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
Preventive : ป้องกัน หลีกเสี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่ 

พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ ้าอีก (Known Factor) ทั้งๆที่รู้ว่าท าไปมี 
ความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเสี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดซ่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

 
 
 
 



-๓- 

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 

๓. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ 

Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากซ่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุมภายในของ องค์กรมี
จุดอ่อน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud 
Triangle) 

๔. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ 

ให้บริการประซาซนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘) 

๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรภาครัฐ 
๔. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มิ ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. การระบุความเสี่ยง  
๒. การประเมินสถานะความเสี่ยง  
๓. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
๔. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
๖. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
๗. การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการดัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ 

ละ ประเภทที่จะท าการประเมิน ซึ่งได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้๓ ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยง 
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประซาซนอนุมัติ หรือ 
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘) ความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความ โปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการดัดเลือก กระบวนงาน
ของประเภทด้านนั้น ๆ และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงานหรืองานนั้นๆ จากนั้นจึงลงมือท า
การตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



การเตรียมการข้อมูลที่ต้องท าการรวบรวมก่อนลงมือท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
เช่น ชื่อกระบวนงาน/การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๑ น าข้อมูลที่ได้จากข้ันเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน กระบวนงาน การปฏิบัติงาน

ของที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย ขั้นตอนย่อย ใน
การระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง
เฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องค านึงถึงความ เสี่ยงในภาพรวมของการ
ด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง  
หรือโอกาสเสี่ยงตา แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่ได้อยู่ใน ขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องค านึงว่า
หน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว ซึ่งเป็นทั้ง Known Factor หรือ Unknown 
Factor “การระบุความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง มาตรการควบคุม หรือมาตรการป้องกันความเสี่ยงการ 

 
 

ในขั้นนี้นับว่ามคีวามส าคัญ ต้องท าการระบุความเสี่ยงด้วยการคันหารูปแบบ พฤติการณ์ความทุจริต จึงไม่
สามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้”เสี่ยงให้ถึก ละเอียดมากท่ีสุด และต้องไม่น าปัญหาของหน่วยงานในปัจจุบันมาปน
กับความเสี่ยงการทุจริต การระบุ ความเสี่ยงไม่ละเอียด ขันเจน จะน าไปสู่ขั้นตอนในการจัดท ามาตรการป้องกันความ
เสี่ยงการทุจริตที่ไม่ตรง ขาดประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เช่น 

 
 

 
ที ่

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่มีอยูใ่นปัจจุบัน 

๑ การตรวจสอบเอกสาร ๑.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทาง 

๒ การพิจารณา ปฏิบัติให้ผู้ขออนุญาตรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 ๓ การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ๒.พัฒนา/ปรับปรุงตามคู่มือตาม พ.ร.บ. อ านวยความ สะดวกฯ 
และด าเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน 
๓. กิจกรรมจัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบน 
๔.กิจกรรมการจัดท ามาตรการตรวจสอบการไข้ ดุลพินิจ 
 
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง 
ที่จะเกิดซ ้า หรือมีประวัติ มีต า,นานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/ 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 



 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ ...........  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 

๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ชื่อกระบวนงาน/งาน ................................................................................................................  
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง .........................................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ ............................................................................... โทรศัพท์ ...........................  

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 
ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เซ่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มี ความ

เสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ซัดเจน มากที่สุด 
-ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง 

Known Factor 
-หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส เกิด 

ให้ใส่เครื่องหมาย  ในซ่อง Unknown Factor 

-๕- 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยง 
ที ่ รูปแบบ พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
๑ กระบวนงานการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (๑) แก่ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยเพิ่ม 

มาตรการรับรองและขอค ายืนยันในการขอใช้งานรถยนต์ 
ส่วนกลางจากผู้ขอใช้ 
(๒) ขอความเห็นขอบฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแบบฟอร์ม 
การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
(๓) แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบและถือปฏิบัติโดย 
เคร่งครัด 
(๔) เผยแพร่และประซาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้รถยนต์ 
ส่วนกลาง เพื่อสร้างความตระหนักในการขอใช้รถยนต์ 
ส่วนกลาง 

 

ที ่ โอกาส/ความเสีย่งการทจุรติ ประเภทความเสีย่งการทจุรติ 
 

(ให้อธิบายรูปแบบ พฤตกิารณ์การทุจรติของ 

กระบวนงาน หรืองานทีเ่ถือกมาท าการประเมิน 

ความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต) 

Unknown Factor Known Factor 
  

 



-สามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้  



ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๒ ให้น่าข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ 
ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน ซ่อง
สีไฟจราจร 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
□ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต ่า 
□ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน 

ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

□ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

□ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่ 
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ซัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
ตารางท่ี ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 

ตารางที่ ๒ น่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานจากตาราง ที่ 
๑ มาประเมินเพ่ือแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร สีเขียว หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต ่า สีเหลือง 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความ เสี่ยง
ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความ จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓โดยมีเกณฑ์ใน
การให้ค่า ดังนี้ 

๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ 

ขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ 
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ 
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นตาในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 

- (ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๑) 
(เกณฑ์การพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 

  

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 
      

      

 



-๗- 
๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงาน ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย เพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายCustomer/User 
ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 

(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
ตารางท่ี ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk levelmatrix) 
 

ตารางที่ ๓ น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ซ่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความ 
เสี่ยงรวม (ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/
ความเสี่ยงรูปแบบ พฤติการณ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ า เป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

๓๒๑ 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

๓๒๑ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จ าเป็น X รุนแรง 

     
     
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ 
ทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก 
MUST กิจกรรมหรือ ขั้นตอน

รอง SHOULD 
  ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ ค่าควรเป็น ๑ 
 



ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต 

1 2 3 

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  Stakeholdersรวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial 
ผลกระทบต่อผูใ้ช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth 

 
 
 
 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 

ตารางที่ ๓.๑ และตารางท่ี ๓.๒ เป็นแนวทางในการคิดค่าคะแนน เพ่ือหาค่าความเสี่ยงรวมตาม 
ตารางที่ ๓ หรืออาจเรียกได้ว่า ตารางที่ ๓.๑ และ ๓.๒  

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินระดับ 
ความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน 
ในขั้นตอนนี้ ต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือความคุมความเสี่ยงอะไรบ้าง ในการ
เตรียมการก่อนลงมีอประเมิน จึงจะท าให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง  

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบัน เรื่องที่ท าการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้
น่าไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้นโดย
ค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้ 

  

ประสิทธิภาพการควบคุม  
ความเสี่ยงการทจริตในปัจจุบัน 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการ
ทุจริตในปัจจุบัน 

ดี ๓ 
พอใช้ ๕ หรือ ๖ 
อ่อน ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ 

 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยง
การทุจริตในปัจจุบัน 

 ดี พอใช้ อ่อน 

    
 

 

 
 



-๙- 
แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยง 

เทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน/ โอกาส/
ความเสี่ยง รูปแบบ
พฤติการณ์ ความ
เสี่ยงการ ทุจริต 

ประสิทธิภาพ 
การควบคุม ความ
เสี่ยง การทุจริต 

ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต ่า 

ค่าความเสี่ยง ระดับ
ปาน 
กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

 ดี ต ่า ค่อนข้างต ่า ปานกลาง 

(๓) 
     
 พอใช้ ค่อนข้างต ่า ปานกลาง 

(๕) 
ค่อนช้างสง 

(๖)  
     
 อ่อน  ปานกลาง 

(๗) 
ค่อนข้างสูง  

(๘)  
สูง  

_(๙ )  
   

 

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 
ระดับ ค าอธิบาย 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจ ได้ใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่าง มี
นัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม,ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม,มิประสิทธิผล การ
ควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 



ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ ๔ 
ที่อยู่ในซ่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท าแผน 
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการ 
ควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยง 
-๑๐- การทุจริตอยู่ในระดับต ่า หรือค่อนข้างต ่า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเซิงเฝืาระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมี
โอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต (เพ่ิมเติม) 

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ซื่อแผนบริหารความเสี่ยง ......................................................................................................  

 

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามล าดับความ 
รุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต 
ต่อไป 

ขัน้ตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๖ เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน 

บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการปองกันหรือ 
แกไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตตอไป 
ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 

   
   
   
 

ที ่ มาตรการป้องกัน การทุจริต โอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

   เขียว เหลือง แดง 
      
      
 



ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ใน 
สถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาท ากิจกรรมเพ่ิมเติม กรณีอยู่ในข่าย ที่ยังแก้ไขไม่ได้  

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม  

 สถานะสีเหลือง: เกิดกรณีท่ีอยูในข่ายความเสี่ยง แต่แก่ไขได้ทันห่วงที ตามมาตรการ /นโยบาย / 
โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไวใข้ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง <๓ 

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก่ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 

 
สีแดง = เกินกว่าการยอมรับ 

    สีเหลือง = เกิดขืนแล้วแต่ยอมรับได้ 

สีเขียว = ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ ๗ น่าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๖ ออกตามสถานะ ๓ 
สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายท่ียังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรมหรือ มาตรการอะไร
เพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง 
Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
ตารางที่ ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 

๗.๑ (สถานะสิแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

               ๗.๒ (สถานะสเีหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสิแดง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 



 

 

ขัน้ตอนที่ ๘ การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ 

ทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง 
ความเสี่ยงระดับต ่า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็น 
เครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๙ เป็นการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือ

สถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการ รายงานผล
ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เซน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ และ ตารางที่ ๑๐ 
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสิเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 
 
         ๗.๓ (สถานะสิเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝา้ระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสิเขียว) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 

  
 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

    
 



 
 

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทจริต ณ วันที่ .............................  

หน่วยงานที่ประเมิน ..............................................................................................................................  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการด าเนินการ 
การ 
จัดการความเสี่ยง 

□ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
□ เฝ็าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
□ เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
□ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
□ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

 
ผลการด าเนินงาน  

 
 
 

 

 



 

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ ................................................................................................................  

วันที่เสนอขอ .....................................................................................................................  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑ .............................................................................................................  

๒ .............................................................................................................  
๓ .............................................................................................................  

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   
   
   
 

 



 

ที ่ รปูแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต     

1.1 เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร     
๑.๒ ผลประโยชน์ทบัซ้อนรับจา้งเขียนแบบแปลนและตรวจเอง     
๑.๓ เจ้าหน้าที่สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลในการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ

เคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
    

๑.4 เจ้าหน้าที่สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการใช้อาคารที่ไม่ตรงกับ ใบรับรอง
ใบอนุญาตหรือที่ยื่นกับเจ้าพนักงานท้องถิน่ 

    

๑.5 การประเมินภาษทีี่ต ่ากวา่ความเป็นจริง     
๑.๖ เรียกรับสินบนโดยใช้ตัวกลางเก็บค่าใช้จา่ยรายเดือน (คา่คุ้มครอง) จากผู้ประกอบการ     
๑.๗ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเป็นตัวแทนการยื่นค าขอจดทะเบียนในการขออนุมัติ อนุญาต โดย

เรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ 
    

๑.8 การด าเนินการยืน่ด าขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาก าหนดที่ซดัเจน     
๑.๙ การใช้ดุลยพินจิในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั     

๑.๑0 การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในค าขอ แต่ไม่การรับเร่ืองไว้     
๑.๑๑ การเก็บเร่ืองไว้ไม่แจ้งผู้รับบริการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์     
๑.๑๒ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นขอบชองการอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนนิการ ตามล าดบัค า

ขอ 
    

๑.๑3 
ในชั้นตอนการลงพืน้ที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่อาศัยช่องวา่งหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิขอบ อาจเรียก
รับในชั้นตอนการพิจารณา 

    

๑.๑4 การด าเนินการออกค าร้องมีการลัดคิวให้กับผู้มีอิทธิพล     
๑.๑5 การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตจัดท า รายงาน

ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
    

1.16 การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต มีการเอ้ือประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทบัช้อนให้กับ ผู้ขออนุญาตบาง
รายที่คุณสมบตัิไม่ถกูต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์

    

๑.๑๗ เจ้าหน้าที่ท าการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เซ่น ปลอมลายมือชื่อ แก้ไขแบบ แก้ไข ใบส าคัญรับ
เงิน มีการใช้หลักฐานเท็จ ใช้บัตรประชาชนของบุคคลที่เสียชวีิตหรือหมดอายุ 

    

๑.๑8 เรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณีเอกสารไม่ครบหรือต้องการความรวดเร็ว     
๑.๑๙ 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัค าขอเป็นผูย้ื่นค าขอแทนหรือเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารล าหรับยืน่ด าขอให้ ผู้รับบริการ 
    

๑.๒๐ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายไดป้ระเมินราคาภาษีอันเปน็เท็จเพื่อให้ราคาสูงกว่าความเปน็จริง     

แบบ Checklists ความเสี่ยงการทุจริตส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องมีความเสี่ยงการทุจริตแบบนี้หรือไม ่ 



 

ที่ รปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่     

๒.1 การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก     
2.2 การบิดผันข้อเท็จจริงในส านวนการสอบสวน     
๒.๓ การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอ้ือประโยชน์     
๒.๔ การออกระเบียบ กฎหมาย ที่เอ้ือประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน     
๒. ๔ ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เซ่น การซื้อ การชายต าแหน่ง การประเมิน ความดี

ความชอบ การแต่งตัง้ โยกยา้ย การด าเนินการทางวนิัย เปน็ต้น 
    

๒.๖ การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เข้าท างาน     
๒.๗ ใช้อ านาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือจัดโครงการที่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน 

หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง 
    

๒.๘ เจ้าหน้าที่รู,เห็นในการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม     
๒.๙ ผู้บังคับใช้กฎหมาย น าตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ     
๒.๑๐ รับเงินค่าภาษีแล้วออกใบเสร็จในจันต่อมาขอใบเสร็จคืนอ้างคิดผิดและไม่น าใบเสร็จให้ 

ผู้รับบริการแต่ยักยอกเงินภาษีโดยท าการยกเลิกใบเสร็จที่มีการฉีกใช้งานแล้วน ามาเย็บ ติดกับ
แผนส าเนา 

    

๒.๑๑ เจ้าหน้าที่รับช าระค่าบริการ ไม่น าเงินส่งเบียดบังไปใช้ส่วนตัว     
๒.๑๒ การจัดเก็บรายได้ที่ต้องออกใบเสร็จรับเงินเขียนต้นฉบับกับส าเนาไม่ตรงกัน     
๒.๑๓ ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ การเบิกเงินสวัสดิการคา่รักษาพยาบาล ค่าเลา่เรียน บตุร ค่า

เช่าบา้น และน าเงินเชา้บัญชีตนเอง 
    

๒.๑๔ เจ้าหน้าที่รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ     
๒.๑๔ เจ้าหน้าที่การเงินเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คสูงกว่าจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย     
๒.๑๖ แกไชเปลี่ยนแปลงต้นขั้วเช็คและน าเช็คไปถอนเงินจากธนาคารในนามชองตนเอง     
๒.๑๗ ปลอมลายมอืชื่อเจ้าชองบัญชีในการถอนเงิน     
๒.๑๘ สั่งจ่ายเงินตามเช็คสูงกว่าจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติตามฎีกา     
๒.๑๙ รับเงินสดจากสกหนี้เงินยืมงบประมาณแล้วไม่น าส่งไม่น าฝากและไม่มีเงินสดให้ตรวจนับ     
๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการ     

๓.๑ ผู้ใช้น้ ามันรถยนต์ราชการน าน้ ามันไปใช้ส่วนตัว เซ่น การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัวระหว่าง ทาง 
หรือเติมน้ ามันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ ามันที่เหลือน าใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดย
เจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

    

๓.๒ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เซ่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก     

 



ที ่ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๓.๓ ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย     
๓.๔ การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง     
๓.๔ ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกิน ความ

จ าเป็น เพ่ือให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
    

๓.๖ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความเป็นจริง เพ่ือ
ประโยชน์ในการเบิกเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งท่ีไม่มีประเด็นที่ เป็น
สาระส าคัญ 

    

๓.๗ คณะกรรมการของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่า 
เบี้ยประชุม 

    

๓.๘ การจัดโครงการต่างๆ ที่แอบแฝง หรือเกินความจ าเป็นท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ 
คุ้มค่า โปร่งใส 

    

๓.๙ มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์ แอบแฝง 
หรือจ านวนวิทยากรเกินความจ าเป็น 

    

๓.๑๐ การก าหนดราคากลางไม่ใช้ค่า K มาปรับ     
๓.๑๑ มีการล็อคสเป็กวัสดุที่ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน     
๓.๑๒ 

การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง 
    

๓.๑๓ คณะกรรมการไม่ออกไปตรวจสถานที่ก่อสร้าง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูล 
ตามท่ีผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปท าการตรวจรับงานก่อสร้าง 

    

๓.๑๔ มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับ 

สู่สัญญา 

    

๓.๑๔ มีการประสานกับผู้รับจ้างหรือสู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพ่ือก าหนดคุณลักษณะ TOR เพ่ือเอ้ือ 
ประโยชน์ให้กับเอกชน 

    

๓.๑๖ การใช้ดุลพินิจในการเสือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง     
๓.๑๗ จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็นและซื้อในราคาสูง     
๓.๑8 เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม แต่ไม่มีการด าเนินการจริง     
๓.๑๙ ช่างผู้ควบคุมงานจัดท ารายงานเท็จต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง     
๓.๒๐ การก าหนด TOR /คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มี 

ลักษณะของสินค้าหรือบริการบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
    

๓.๒๑ เรียกรับ การรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     
๓.๒๒ อาศัยช่องว่างของราคากลางที่ยังไม่มีการก าหนดชดัเจนหรือยังไม่เป็นปัจจุบันปรับแต่ง ราคา

กลางให้สูงกว่าความเป็นจริง 
    

๓.๒๓ จัดท าโครงการ/จัดซื้อ จัดจ้าง ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จ าเป็น เอ้ือประโยชน์ให้กับพวก 
พ้อง 

    

 



 
ความหมายสถานะความเสี่ยงการทุจริต 

ความเสี่ยงระดับต ่า  
ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
ความเสี่ยงระดับสูง 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ที ่
รปูแบบความเสี่ยงการทุจริต 

 เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๓.๒๔ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือท่ีเรียกว่า ล็อคสเป็ก เพ่ือเอ้ือต่อผู้ขายบางราย เช่น ระบุ 

ยี่ห้อ การระบุคุณสมบัติผู้เสนอราคา ที่เอ้ือต่อผู้เสนอราคา เช่น ต้องมีเครื่องจักรเป็นของ 
ตนเอง ต้องมีแหล่งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น หิน ลูกรังในเขตจังหวัดที่จะเข้าเสนอราคา 
ต้องมีหนังสือรับรองจากธนาคารว่าจะสนับสนุนเงินในการก่อสร้างไม่ต ่ากว่าร้อยละ... ของ 
วงเงิน เคยมีประสบการณ์งานที่เหมือนกันในวงเงินไม่ต ่ากว่า....บาท 

    

 

สถานะสเีขยีว 

สถานะสเีหลือง 

สถานะสสี้ม  

สถานะสแีดง 



 



 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 



 

ที่ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

 
เหตุการณ์ความ เส่ียง

ที่อาจ เกิดขึ้น ปัจจัยเส่ียงที่อาจ มี
ผลกระทบ/ กระตุ้นให้

เกิดการ ทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบที่ 
เกี่ยวขอ้ง 

ประเมินระดับของความเส่ียง มาตรการป้องกันเพื่อไม,ให้เกิดการ 
ทุจริต 

ตัวชี้,วัด ผลส าเร็จ 

ไม่มี ต ่า 

มาก 

ต ่า กลาง สูง สูง 

มาก 

สูง 

สุด 

๑ การใช้รถยนต ์

ส่วนกลาง 

การขอ 
อนุญาตใช้ รถยนต ์
ส่วนกลาง 

เจ้าหน้าที่อาจ จะน า
รถยนต์ ไป ใช้ ในเรื่อง 
ส่วนตัว เอาน ้ามัน 
รถยนต์ไปใช้ ส่วนตัว
หรือเติม น ้ามันไม่ครบ 
ตามใบลัง่จ่าย 

๑.เจ้าหน้าที่ ไม่เช้าใจ/ 
กฎหมาย/ระเบยีบ ที ่
เกี่ยวช้อง 
๒.การควบคุม ดูแลการ 
ใช้ รถยนต์ไม่รัดกุม 

ระเบียบฯ วา่ด้วย
การใช้ 
และรักษา 
รถยนต์ของ องค์กร 
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
และแก้ไข เพิ่มเติม 

       - ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ การใช้ 
ลิ้นเปลืองน ้ามัน เชื้อเพลิง 
ของทาง ราชการ 
- ก าหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องท้า บันทึกขอ 
ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ ทกุครั้ง 
- ตรวจลอบเลขไมล์ลับอัตราการใช้ น า้
มัน,ทุกเดือน 
- ท้าข้อตกลงกับลถานีจ่ายน ้ามัน เกี่ยว
อับเง่ือนไขในการจ่ายน า้มัน 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ รถยนต ์
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวอับการ ป้องลัน 
การทุจริตและผลประโยชน์ ทบัช้อน 
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวอับระเบยีบว่า 
ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘ และ
แก้ไขเพิ่มเติม 

ไม ่ปรากฏ เรื่องร้อง 
เรียนด้าน การทุจริต 
การใช้ รถยนต์ 
ส่วนกลาง 

 



ที ่ โครงการ/ ประเด็น/ เหตุการณ์ความ ปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจ การควบคุม/ ประเมินร ะดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่ใหเ้กิด ตัวช้ี,วัด 
 กิจกรรม ขั้นตอน/ เสี่ยงท่ีอาจ มีผลกระทบ/ ระเบียบที ่ ไม่ม ี ต ่า ต ่า กลาง สูง สูง สูง การทุจริต ผลส าเร็จ 
  กระบวนการ เกิดขึ้น กระตุ้นให้เกดิการ เกี่ยวข้อง  มาก    มาก สุด   
  ด าเนินงาน  ทุจริต           

๒ การเบียดบัง ลงเวลามา เจ้าหน้าท่ีใช้ -เจ้าหน้าท่ีไม ่ ประกาศ        -ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการ -ความส าเร็จ 
 เวลาราชการ ปฏิบัติราชการ เวลาราชการไป เช้าใจ/กฎหมาย/ คณะกรรมการ        ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ชองการ 
  แต่ไม่อยู ่ ธุระส่วนตัว เซ่น ระเบียบที ่ หลักเกณฑ ์        -เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบรายงาน ควบคุมและ 
  ปฏิบัติราชการ ธนาคาร เกี่ยวช้อง และเงื่อนไช        สมุดลงเวลามาปฏิบตัิราชการ ติดตามผล 
  และไม่แจ้ง โรงพยาบาล -การควบคุมดูแล เกี่ยวลับการ        เป็นประจ าทุกวันและ การปฏิบัติ 
  ผู้บังคับบัญชา รับบุตรหลาน ชองผู้บังคับบัญชา บริหารงาน        ผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบ งานชองเจ้า 
  ทราบ   บุคคลชอง        ความถูกต้อง หน้าท่ีที ่
     องค์การ        -มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออก ไต้รับมอบ 
     บริหารส่วน        นอกสถานท่ีและไต้รบัอนุญาต หมาย 
     ต าบล ลว        อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
     ๖ ธ.ค.๒๕๕๔          

๓ การใช้วัสด ุ ใช้เครื่องถ่าย การใช้เครื่อง -เจ้าหน้าท่ีไม ่ ระเบียบปฏิบัต ิ        -จัดเจ้าหน้าที่เฝ็าระวัง และเช้า ความส าเร็จ 
 อุปกรณ์ของ เอกสารชอง ถ่ายเอกสารใน เช้าใจ/กฎหมาย/ เกี่ยวลับการใช้        ตรวจสอบทุกระยะ ในการจัดท า 
 ราชการเพื่อ อบต. ถ่าย การปฏิบัติงาน ระเบียบที ่ ทรัพย์สินชอง        -มีแนวทางการปฏิบัติเกีย่วลับการ สมุดควบคุม 
 ประโยชนส์่วน เอกสาร มีโอกาสที่จะน า เกี่ยวช้อง องค์การ        ใช้ทรัพย์สินชองราชการ การใช้ 
 ตน เพื่อประโยชน ์ กระดาษชอง -การควบคุมดูแล บริหารส่วน        -ผู้บังคับบัญชาตามล าตับชั้นต้อง กระดาษ 
  ส่วนตนท่ีไม1 ทางราชการไป การ ใช้อุปกรณ ์ ต าบลตาอ็อง        ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบตัิตาม โดยมอบ 
  เกี่ยวช้องคับ ใช้อย่างไม่ หรือวัสดสุ านักงาน         ระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการ หมายเจ้า 
  งาน เหมาะสม ไม่รดักุม         อย่างเคร่งครัด หน้าท่ีควบ 
   และใช้เพื่อ          - ท าบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือ คุมให้มี 
   ประโยชน ์          วัสดุส านักงาน การลงซื่อ 
   ส่วนตน          - แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและ ผู้ใช้และ 
             ก ากับดูแลการใช้และการยืม จ านวนแผ่น ที่

ถ่าย 
              เอกสาร 
 



 



 



 



 



 



ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค 
1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเ.สี่ยงต่อการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
ด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
1. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของ อบต.ตาอ็อง เป็นอย่างดี 
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความส าคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ผู้บริหาร 
ระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือให้องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
3. อบต.ตาอ็อง  ควรมีการด าเนินการจัดท าคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้แตล่ะหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการจัดท ามาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป 

 
  
         จ่าสิบเอก                             ผู้รายงาน 
          ( สมปอง      เอิบอ่ิม )      
                                                                                      เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
                                                                       ( ลงช่ือ ) 
                                                                                                                     (นายสหสั   ยิ่งยงยุทธ ) 
                                                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 


