


คํานํา 

 

                 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ปัญหามาจากสาเหตุต่างๆที่  
ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจําเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจํานงของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

                การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ 

ดําเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่น เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา 
ซึ่งไมไ่ด้เป็นการเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด       

            องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา  จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อประเมินความเสี่ยง
และ มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่ง
เป็นการปอ้งกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
                                                                                 
 

                                                                                   องคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
             หน้า 

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา 
- วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต        ๑ 
-การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร      ๑ 
- กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต          ๑ 
- องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการทุจริต          ๓ 
- ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต         ๓ 
- ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต        ๕ 
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา 

  ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)        ๖ 
  ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง         ๗ 
  ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)        ๘ 
  ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)   ๙ 
  ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง         ๙ 
  ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง      ๑๐ 
  ขั้นตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง        ๑0 
  ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง       ๑1 
  ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง    ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
 
 
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
      มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององคก์รถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้ในองคก์รจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดําเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็
จะเปน็ความเสียหายที่น้อยกว่าองคก์รที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน  
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการโต้ตอบความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นําส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นใน
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Pre-Decision 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 (Committee of Sponsoring Organization 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่ม 
๓ ครั ้ง คือ ครั ้งแรกเมื ่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทํารายงานทางการเงิน Internal Control over 
Financial Report 3 Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้าน
การกํากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั ้งที ่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทาง
เพ่ิมเติมด้านการควบคุม ภายใน Internal – Integrated Framework : Framework and Appendices การ
ปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กําหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพ่ิมเติมใน
ส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ 
ดังนั้น การควบคุมภายในจึง ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการใน
การป้องกันเฝ้าระวังและ ตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
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สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการนี้ 
 องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 หลักการที่ ๑ – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  

หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแล  
หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ ๔ – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

 องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หลักการที่ ๖ – กําหนดเป้าหมายชัดเจน  

หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  

หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  

หลักการที่ ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
 หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  

หลักการที่ ๑๒ – ให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
  องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 หลักการที่ ๑๓ –องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 

หลักการที่ ๑๔ –มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดําเนินต่อไปได ้ 

หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
 หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

หลักการที่ ๑๗ –ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม  

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริง และนําไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทํางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทําให้การควบคุมภายในมี  
ประสิทธิผล 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้  
๑. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทําอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก 
๒. Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่
แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
๓.Preventive : ป้องกัน หลีกเลี ่ยง พฤติกรรมที่นําไปสู่การสุ่มเสี ่ยงต่อการกระทําผิดในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้ง
ที่รู้ว่าทําไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้
การทุจริตเขา้มาไดอี้ก  
๔. Forecasting : การพยากรณป์ระมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต (Unknown Factor) 
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๔. องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการทุจริต  
    องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure2Incentive หรือ แรงกดดัน
หรือ แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม
กํากับควบคุมภายใน ขององค์กรมีจุดอ่อน และ RationaliZation หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการ
กระทําตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการ ทุจริต (Fraud Triangle) 
 

 
 
๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ  
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) 
 ๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
 ๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ 
 
 
 
 

 

Pressure 

Fraud 
Triangle 

Rationalization Opportunity 
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๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 การระบุความเสี่ยง 

 การประเมินสถานะความเสี่ยง 

 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 

 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 

๑ 

๒ 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

4 
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ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
                 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจ ในแต่ละ
ประเภทที่จะทําการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ 
ความเสี ่ยงการทุจริตที ่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ 

ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่และความเสี่ยง 

การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้
แล้วให้ทําการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทจุริต 
และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลง
มือทําการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
            (ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เลือกงานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๓. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะทำ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2. เลือกกระบวนงาน จากงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

2. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน 

3. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
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ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 ขั้นตอนที่ ๑ นําข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ  
ปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบ ไปด้วยขั ้นตอนย่อย ในการระบุความเสี ่ยงตามขั ้นตอนที่ ๑ ให้ทําการระบุความเสี ่ยงอธิบาย
รายละเอียด รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น  และในการประเมินต้อง
คํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องที่จะทําการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงตํ่า แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการ
ดําเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคํานึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความ
เสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นําข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor 
หรือ Unknown Factor 
 

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี 
โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตํานานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ 
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

 

เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือคนหาความเสี่ยงการทุจริตดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

WORK 
SHOP 

การระดม
สมอง 

การ
สัมภาษณ์ 

ถกเถียง 
หยิบยก 

ประเด็นที่มี
โอกาสเกิด 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

สัมมนาโต๊ะ
กลม  

Round Table 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแม่นา 

 

   ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
       ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  

         ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknow Factor 
๑ การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง รับรอง 

ซึ่งจะนําไปสูการเอ้ือประโยชนใหกับ คูสัญญา 
 √ 

2 การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชในภารกิจ 
สวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับงานราชการ 

 √ 

3 การเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวง
เวลา คาเช่าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

 √ 

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการ     
              ทุจริตเทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียดชัดเจนมากที่สุด  

    - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครือ่งหมาย √ ในช่อง  
      Know Factor     
    - หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด    
      ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง Unknown Factor 

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  

  ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง  
ซึ่งจะนําไปสูการเอ้ือประโยชนใหกับคูสัญญา 

√    

2 การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชในภารกิจสวนตัว
ที่ไมเกี่ยวของกับงานราชการ 

   √    

3 การเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวง
เวลา คา เช่าบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

√    

ตารางที่ ๒ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
ตามสีไฟจราจร  - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ  

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
- สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง  
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)  
  ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง ๒ มิติ  
        (หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

 

ที ่
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเปน 

ของการเฝาระวัง  

     ๓     ๒     ๑ 

ระดับความรุนแรง
ของ ผลกระทบ  

     ๓     ๒     ๑ 

คาความเสี่ยงรวม 
จําเปน x รุนแรง 

 
1 

การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ 
การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสู 
การเอ้ือประโยชนใหกับคูสัญญา 

          1           1            1 

 
2 

การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใช
ในภารกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับ
งานราชการ 

          1           1          1 

 
3 

การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป
นเท็จ เชน คาลวงเวลา คา เชา่บาน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

          1          1          1 

ตารางที่ ๓ นําขอมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ชองสีเขียว จากตารางท่ี ๒ มาหาคาความเสี่ยงรวม      
              (ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง
รับรอง ซึ่งจะนําไปสู่การเอ้ือประโยชน 

ใหกับคูสัญญา 

              1              - 

2 การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชใน
ภารกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับงาน
ราชการ 

              1              - 

3 การเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน 
คาลวงเวลา คา เช่าบาน คาเบี้ยเลี้ยง 

คาพาหนะ คาที่พัก 

              1              - 

 
 
 
 
 
 
 

-8- 



ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง หนวยงานกํากับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย 

x x  

ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม Financial x x  
ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User x x  
ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process x x  
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth x x  

 
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
 ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 

คุณภาพ  

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
คาความเสี่ยง 

   ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง 

      ระดับสูง 
การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การ
เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนําไปสู่การเอ้ือ
ประโยชน์ใหกับคูสัญญา 

ดี √   

การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใช
ในภารกิจสวนตัวที ่ไมเกี ่ยวของกับ
งานราชการ 

ดี √   

การเบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ 
เชน คาลวงเวลา คา เช่าบาน คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

ดี √   

 

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง  

          ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

๑. การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง 

ซึ่งจะนําไปสูการเอ้ือประโยชนใหกับคูสัญญา 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแม่นา เรื่อง 

มาตรการปองกันการรับสินบน 

๒. การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชในภารกิจ  

สวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับงานราชการ 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแม่นา เรื่อง 
มาตรการปองกันการทุจริต 

๓. เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวง
เวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

จัดกิจกรรมการฝกอบรมสงเสริมด านคุณธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมให ความรู เกี ่ยวกับระเบียบ 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและกิจกรรมให 

ความรู เกี ่ยวกับวินัยพนักงานสวนตําบลใหกับผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจาหนาที่ในหนวยงาน 
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ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 

 ตารางที่ ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

ที ่
 

มาตรการปองกันการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1 ประกาศองค การบร ิหารส วนต ําบลหนองแม ่นา เร ื ่อง 

มาตรการปองกันการรับสินบน 
√   

2 ประกาศองค การบร ิหารส วนต ําบลหนองแม ่นา เร ื ่อง 
มาตรการปองกันการทุจริต 

√   

3 จัดกิจกรรมการฝกอบรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม กิจ
กรรมใหความรู เกี ่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี ่ยวของและกิจกรรมให  ความรูเกี ่ยวกับวินัยพนักงานสวน
ตําบลใหกับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และเจาหนาที่ในหนวยงาน 

√   

     √  สถานะสีเขยีว : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม  
     √ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที ่อยู ในขายความเสี ่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓  
     √ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น
แผน ใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 
 
                                                   
 
 
  
 
 
  
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ ๗ ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง  
  ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีแดง) 

 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

                         -                      - 
 

 
 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 

เกินกว่าการยอมรับ 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวัง
ต่อเนื่อง 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 
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  ๗.๒ (สถานะสีเหลือง yellow) เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
ความเสี่ยงการทุจริต  

(สถานะสเีหลือง) 
 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

                         -                      - 
 

 
  ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต  
(สถานะสีเขียว) 

 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง 

ซึ่งจะนําไปสูการเอ้ือ ประโยชนใหกับคูสัญญา 
ใหเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

 
การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใช ในภารกิจ 

สวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับงานราชการ 
ใหเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา 

คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 
ใหเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

 

 
ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ 
การเลี ้ยงรับรอง ซึ ่งจะนําไปสู
การเอ ื ้ อ  ประโยชน ให กับคู
สัญญา 

- - 

2 การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
ไปใช ในภารกิจสวนตัวที่ไม่ 
เกี่ยวของกับงานราชการ 

- - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปน 

เท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชา 

บาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ค่า 
ที่พัก 

- - 
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ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแม่นา 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลหนองแม่นา ป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
โอกาส/ความเสี่ยง การใหสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนําไปสูการเอ้ือ 

ประโยชนใหกับคูสัญญา 

การนําวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไปใชในภารกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับงาน 

ราชการ 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง 
คา พาหนะ คาที่พัก 

สถานะของการดําเนินการ 

จัดการความเสี่ยง 
       ยังไมไดดําเนินการ 

       เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

       เริ่มดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

       ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

       เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)................................................................  
ผลการดําเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารสวนตําบลหนองแม่นา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แตใหเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 
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