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ค าน า 
 

  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ  ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก  ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การป้องกันการทุจริต  คือ  การแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ  และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รปูแบบ  อันเป็นวาระเร่งดว่นของรัฐบาล 
 

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร  จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า 
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด  โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย
กว่าองค์กรอ่ืน  หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น  ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน า
เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  ซึ่งไม่ใช้การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  โดยการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตของรัฐ  ตามค าสั่ง
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  69/2557  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557  เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบได้  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  ประกอบด้วย  ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ปี  256๒  เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง  ตลอดถึงมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 

                                  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
                                                                                พฤษภาคม  256๒ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปจ  ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 

  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กร 
ได้  ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร  ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร  ทั้งนี้  การ
ด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่า
องค์กรอื่นหรือหากเกิดวามเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
ประจ า  ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระอีกต่อไป 
 
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงกาทุจริต  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบหรือ  
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2.  การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ 
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และ 
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
ก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring  
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 
1991 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการการกับ ดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบท่ี  ๒  การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) 
หลักการที่  ๖  ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่  ๗  ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างควบคลุม 
หลักการที่  ๘  พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่  ๙  ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 
องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities) 
หลักการที่  ๑๐  ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่  ๑๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่  ๑๒  ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

 
องค์ประกอบท่ี  4  สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  communication) 
หลักการที่  ๑๐  องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่  ๑๑  มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร  ให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
หลักการที่  ๑๒  ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

 
องค์ประกอบท่ี  5  กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring  Activities) 
หลักการที่  ๑6  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่  ๑7  ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา  และเหมาะสม 

ทั้งนี้  องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  มีอยู่จริงและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้  จึงจะท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
 
4.  องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต  ประกอบด้วย  pressure/Incentive  หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ  Opportunity  หรือโอกาส  ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆคุณภาพการก ากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน  และRationalization  หรือ  หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎีสามเหลี่ยม (Fraud  Triangle) 
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5. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 
5.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้ เกิดข้ึนซ้ าอีก 
5.2 Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง 
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ ข้อมูลเบาะแส นั้นแก่ผู้บริหาร 
5.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดใน ส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้
ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่ เปิดช่องว่างให้ท าการทุจริตเข้ามาได้ได้อีก 
5.4 Forecasting  :  การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่
ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณ การล่วงหน้าในอนาคต (Unknown 
Factor) 
6. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งออกเป็น  3  ด้าน  ดังนี้  
6.1.   ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา  อนุญาต  )เิพาะหน่วยงานที่มีภาริกิจ(   

ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558) 

6.2  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
6.3   ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

ภาครัฐ 

 

 

 
 การพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่

การใช้จ่ายงบประมาณ  และการ 
บริหารจดการทรัพยากรภาครัฐ 



๑ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

. การระบุความเสี่ยง 
 
. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 
. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 
. แผนบริหารความเสี่ยง 
 
. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 
. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 
. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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7. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี  ๙  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.  วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง  ต้องด าเนินการดังนี้ 

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้นๆ  โดยเิพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต )มาจาก 3 ด้าน  ได้แก่  ความเสี่ยงการทุจรติเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา  
อนุญาต  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  และความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

- เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
- เลือกกระบวนงาน  จากท่ีจะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
- เตรียมข้อมูล  ขั้นตอน  แนวทาง  หรือเกณฑ์การปฏิบัติ งาน  ของกระบวนงานที่ท าการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 



งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ 

กระบวนงาน การปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร 

รายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือหลักเกณฑ์และ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
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การตรวจสอบความเสี่ยงในภาพรวมของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
 

 
8.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 

การน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การ 
ปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ ประกอบด้วย
กระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยง ต่อการทุจริต
เท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องที่จะท าการ ประเมิน เนื่องจาก
ในระบบงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่ามี ความเสี่ยงในเรื่องนั้น 
ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการ ป้องกันการทุจริต หรือ
แก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว   น   าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภทความเสี่ยง ซึ่ง เป็น Known factor 
และ Unknown factor 
 
Known factor คงวามเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า 

จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ า หรือประวัติมีท างานอยู่แล้ว 
Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ 

พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Work 
shop 

การระดม 
สมอง 

เทคนิคในการคน้หา 
ความเส่ียงการทจุริต 

การออกแบบ 
สอบถาม 

ถกเถียงหยบิยก 

ประเด็นท่ีมี 
โอกาสเกิด 

การ เปรียบเทียบ 

สมภาษณ์ ์์ วธิ์ีการปฏิบติั 

องคก์รอื่น 
์ั Risk 

Identificatio
n 

 

Risk 
Identificatio
n 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เทคนิคในการระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการ
ทุจริตด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
ต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา   

ปจ  พ.ศ.  256๒ 
 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
  ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 
ชื่ออกระบวนการงาน …การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนเทพาลัย..  
ชื่อหน่วยงาน………………องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย………………………… 
ผู้รับผิดชอบ…………หน่วยตรวจสอบภายใน……………โทรศัพท์……………-……………….. 
ตารางที 1 ระบุความเสี่ยง( Known factor และ Unknown factor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

- ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมี โอกาส           
เกิดขึ้นซ้ า หรือประวัติมตี านานอยู่แล้ว √ Known factor 
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Known factor Unknown factor 

๑. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตาม 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิด 
ข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนา 
ทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม และตัวระเบียบ 
หรือข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่ง 
อาจจะท าให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร มี 
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได้ 

 √ 
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ข้ันตอนท ี่ 2 การว ิเคราะห ์สถานะความเส่ียง 
ขั้นตอนที่ 2 ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 มาแยกเพ่ือแสดง สถานะ ความเสี่ยงการ
ทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงใน ช่องสีไฟ จราจร 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน ระหว่างปฏิบัติงาน  
ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลาย
ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่ มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ ไม่ รู้จักไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
ตาราง 2 ตารางแสดงสถานความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการ 
ทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใน √    
 องค์กรปฏิบัติตามระเบียบ  

 และกฎมายที่เก่ียวข้อง 
อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ 
เพราะไม่ได้รับการพัฒนา 
ทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม  
และตัวระเบียบหรือข้อ
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอซึ่งอาจจะท าให้
เจ้าหน้าที่ขององค์กร  มี
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
เกิดข้ึนได้ 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการก าหนดค่าคะแนนความ เสี่ยง ของปัจจัยความ
เสี่ยงตามตาราง ตาราง 2 ตามระดับคะแนนความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับ คะแนน ความรุนแรงของ
ผลกระทบ ดังนี้ 

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
– ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ ขั้นตอนนั้น เป็น 

MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ ต้องท าการป้องกัน ไม่ 
ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดง ว่า กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความ เสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่
อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงาน

ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 

Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 

2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ 

กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 
 
 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น
ของการระวัง 

3 2 1 

ระดับความ รุนแรง
ของ ผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ า เป็น + รุนแรง 

๑. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอาจจะเกิดข้อผิดพลาด
ได้เพราะไม่ได้รับการพัฒนา
ทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม  และ
ตัวระเบียบหรือข้อกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะท า
ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร  มี
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
เกิดข้ึนได้ 

๒ ๑ ๓ 

     
 
 
 
 
 
 



-10- 

 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
ขั้นตอนที่ 4 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมิน การควบคุมการ ทุจริต ว่า
มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการ จัดการ 
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ด ี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี ผลเสียทาง
การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 
  ตาราง  4  แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้
เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเข้า
รับการฝึกอบรมและตัวระเบียบหรือ
ข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอซ่ึงอาจจะท าให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์กร  มีข้อบกพร่อง  หรือ
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 

ปานกลาง         √   
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง

ระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง ระดับ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 9 โดยเิพาะช่องสูง 9 ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ก่อนเป็นอันดับแรก 
 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน ระดับ 2- 4 หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า – ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ใน
ระดับ ดี – พอใช้ การ บริหารจัดการ ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง 

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ความเสี่ยง กระบวนการ รูปแบบ พฤติการณ์ 
ความเสี่ยง 

มาตรการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติ
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับ
การพัฒนาทางด้านเข้ารับการฝึกอบรม  
และตัวระเบียบหรือข้อกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะท าให้
เจ้าหน้าที่ขององค์กร  มีข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 

เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ไม่ได้เข้ารับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใน
อ านาจและหน้าที่ของ
แต่ละรายบุคคล  
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติให้กับตัวเอง
ของแต่ละต าแหน่ง 

ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับหรือ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ให้ตรงกับหลักของระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดความถูกต้องและ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ของแต่ละต าแน่ง 

- ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
เข้ารับการอบรมให้เป็นไป
ตามแต่ละหลักสูตรและตรง
ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบ 
-  จัดเข้ารับการอบรมและ
ให้ศึกษาระเบียบหรือ
ข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน 

เดือน ต.ค. – 256๑ 
ถึง เดือน กันยายน  256๒ 

 
 

 

 
 
            เทิดพงศ์  มีศิลป์                                                      อุไร  เจือหนองคล้า                                                             พิสุทธิ์  พร้อมจะบก 
        (นายเทิดพงศ์  มีศิลป์)     (นางอุไร  เจือหนองคล้า)      (นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก) 
 หัวน้าส านักปลัด  รักษาการแทน                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

              นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 
ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผน

บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผล การ ป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการ ทุจริต ต่อไป ออกเป็น 
3 ส ีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 
ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะไม่ได้รับ
การพัฒนาทางด้านเข้ารับการฝึกอบรมและตัวระเบียบหรือข้อ
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งอาจจะท าให้เจ้าหน้าที่
ขององค์กร  มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/   

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง  :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง  แต่แก้ไขได้ทันท่วงที  ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม
ที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลง ค่าความ เสี่ยงรวมไม่เกินระดับ 6 
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย  โครงการ กิจกรรม เพ่ิมขึ้น แผนใช้ไม่
ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สีแดง 
เกินกว่าการยอมรับ 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 7 , 8 และ 9 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ เกินกว่า 

การยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 4 , 5 และ 6 ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับ  

เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = 1 , 2 และ 3 ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน ระดับยังไม่

เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 
ตารางท่ี 7 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกัน 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  

ทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริต 
ค่าประเมิน ความเสี่ยง

รวม 
แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้
เพราะไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเข้า
รับการฝึกอบรมและตัวระเบียบหรือ
ข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอซ่ึงอาจจะท าให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์กร  มีข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 

2 -  ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเข้ารับการอบรมให้
เป็นไปตามแต่ละหลักสูตรและตรงตามต าแหน่งที่
รับผิดชอบ 
-  จัดเข้ารับการอบรมและให้ศึกษาระเบียบหรือ
ข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

ยังไม่่เกิดเฝ้าระว่ังต่อเน่ื่่อง สีเขียว 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ สีเหลือง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


