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  เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุที่
ค้นหาต้นตอต่างๆ ที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอ การป้องกันการทุจริต คือ การ
แก้ปัญหาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วม
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
  การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับ
หนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มี
การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ 
ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557ลงวันที่ 18 มิถุนายน557 เรื่อง 2 มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรข้ึน เพื่อให้ 
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด 
การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 
 

1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทจุริต 
     มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการ ออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือการประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีที่พบกับการทุจริตทีไ่ม่คาดคิดหรือในกรณีที่พบกับการทจุริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อย
กว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการนำเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใดวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
     การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสีย่งไว้ก่อนเริม่ปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทจุริต 
               กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กรตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee 
of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 
หลักการ ดังนี้ 
 
 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอ่การกำกบัดูแล 
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มีอำนาจการสัง่การชัดเจน 
  หลักการที่ 4 องค์กร จงูใจ รักษาไว้ และจงูใจพนกังาน 
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
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 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
  หลักการที่ 8 พจิารณาโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริต 
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
  
 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ 
  หลักการที่ 11 พฒันาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
  หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 
 องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลักการที่ 13 องค์กรข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมลูภายในองค์กร ใหก้ารควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
  หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 
 
 องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยูจ่ริง 
และนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสมัพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสทิธิผล 
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6. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 9 ข้ันตอน ดังนี้ 
     1. การะบุความเสี่ยง 
     2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
     3. เมทริกสร์ะดบัความเสี่ยง 
     4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
     5. แผนบรหิารความเสี่ยง 
     6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
     7. จัดทำระบบการบรหิารความเสี่ยง 
     8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
     9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
    
ข้ันเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
     ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจ 
ในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งคู่มือการนี้ได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ 3 
ด้านดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจละตำแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงใน
ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนงานของ
ประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นให้ลงมือทำการตามข้ันตอนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 
 
  
 
 
 

๑. เลือกงานดา้นที่จะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

๓. เตรียมข้อมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานทีจ่ะทำการประเมินความเสี่ยงการทจุริต 

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานทีจ่ะทำการประเมินความเสี่ยงการทจุริต 

๑. เลือกงานด้านทีจ่ะทำการประเมินความเสี่ยงการทจุริต 

๓. รายละเอียดของข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ์การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 

๒. กระบวนงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อรือ้ถอน 

๑. งานด้านที่จะพจิารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

ตัวอย่าง 



ประเมินความเสีย่งการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งท่ี 1) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ครั้งที่ 1) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  แบ่งออกเป็น ๓ ดา้น 
  1. ความเสี่ยงการทจุริตที่เกี่ยวข้องกับการพจิารณาอนุมัติ อนุญาต 
  2. ความเสี่ยงการทจุริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  3. ความเสี่ยงการทจุริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสีย่ง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  

 

Know Factor 
(เคยเกิดข้ึนแล้ว)

Unknown Factor 
(ยังไม่เคยเกิดข้ึน)

1

ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต
- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ

- ✓

2

ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ
และต าแหน่งหน้าท่ี
- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบการแต่งต้ัง โยกย้าย การด าเนินการทาง
วินัย เป็นต้น

- ✓

3

ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก

- ✓

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต
ประเภทความเส่ียงการทุจริต

ท่ี

 
ตารางท่ี ๑ อธบิายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่นรปูแบบ พฤติการณ์การทุจริตท่ีมีความเสีย่ง 

    การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากท่ีสุด 
 
   - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรอืคาดว่าจะเกิดซ้ำสงูมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Know Factor 
   - หากไม่เคยเกิดหรือไมม่ีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่
เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 
   - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไมรู่้ว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ Unknown Factor ก็ได ้
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ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
     ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟ
จราจรความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
                     สถานะสีเขียว : ความเสียงระดับต่ำ 
                             สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัด ระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
                               สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย
หน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม
หน้าที่ปกติ 
                               สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสไีฟจราจร) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง  ส้ม  แดง

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ
อนุญาตไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ

- ✓ - -

2
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบ การแต่งต้ัง โยกย้าย การด าเนินการทาง
 เป็นต้น

- ✓ - -

3
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ีย
เล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก - ✓ - -

 
 
 
ตารางท่ี ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
ตามไฟสีจราจร    
   - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 
          - สีเหลอืง หมายถึง ความเสี่ยงระดบัปานกลาง 
       - สีสม้ หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
           - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดบัสงูมาก 
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ขั้นตอนท่ี 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
        ข้ันตอนที่ 3 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จาก 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 
       ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
          - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานน้ันๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือข้ันตอนน้ัน 
เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการ
ไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
          - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเป็นกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระยวนงานน้ันๆ แสดงว่า 
กิจกรรมหรือข้ันตอนน้ัน เป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
       ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
          กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
          - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
          - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User 
ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
          - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบยีนข้อมูลท่ีต้องเฝา้ระวัง ๒ มติิ 
(หรือตารางเมทริกส์ระดบัความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต
ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง

๓ ๒ ๑

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ

๓ ๒ ๑

ค่าความเส่ียงรวม
จ าเป็น x รุนแรง

1
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตาม
ล าดับค าขอ

2 2 4

2
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น
การประเมินความดีความชอบ การแต่งต้ัง
โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น

2 2 4

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก

2 2 4

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มสีถานะความเสี่ยงใน ช่องสสี้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝา้ระวังขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต
กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก

MUDT
กิจกรรมหรือข้ันตอน

1
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ

2 -

2

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่นการประเมินความดีความชอบ การ
แต่งต้ังโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 
เป็นต้น

2 -

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าเช่า
บ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก

2 -
 

 
 

ตารางท่ี ๓.๑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอ

X

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่นการประเมินความดีความชอบ การ
แต่งต้ังโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 
เป็นต้น

X

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าเช่า
บ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก

X
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ขั้นตอนท่ี ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
    ข้ันตอนที่ ๔ ให้นำความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการ
ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
    ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่
มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
    พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
    อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มจากการรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้ 
บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

 

ความเส่ียง
ระดับต่่า

ความเส่ียง
ระดับปานกลาง

ความเส่ียง
ระดับสูง

ต่ า (1) ค่อนข้างต่ า (2) ปานกลาง (3)
ค่อนข้างต่ า (4) ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง (8)
ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (8) สูง (9)

ต่ า (1) ค่อนข้างต่ า (2) ปานกลาง (3)
ค่อนข้างต่ า (4) ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง (8)
ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (8) สูง (9)

ต่ า (1) ค่อนข้างต่ า (2) ปานกลาง (3)
ค่อนข้างต่ า (4) ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง (8)
ปานกลาง (7) ค่อนข้างสูง (8) สูง (9)

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น
เท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ีย
เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก

ดี

ดี

ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการจัดการ

การพิจารณาตรวจสอบและ
เสนอความเห็นของการอนุมัติ
อนุญาตไม่ด าเนินการ
ตามล าดับค าขอความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดี ความชอบ การ
แต่งต้ังโยกย้าย การด าเนินการ

 
ตารางท่ี ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
       การทุจริต โดยการวิเคราะห์ จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกบัความเสี่ยงเรื่องที่ทำการประเมิน 
            (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทจุริต มีค่าความเสี่ยงอยูร่ะดบัใด จะได้นำไปบริหาร 
              จัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสีย่ง 
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ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสีย่งการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

ตารางท่ี ๕ พิจารณาเหตกุารณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทจุริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง     
จัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปอ้งกันการทจุริตต่อไป 

ท่ี รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับการขอ 
-จัดทำคู่มอืการปฏิบัติงาน แผนผัง 
ข้ันตอนการปฏิบัตงิานใหล้ะเอียด 
ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให ้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบเสนอ 
เรื่องตามลำดับคำขอ 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน 
ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้ายการดำเนินการวินัย 
เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม กจิกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนงัสือสั่ง 
การทีเ่กี่ยวข้องเกี่ยวกับการรบรหิาร 
งานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
วินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน และ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย 
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนงัสือสั่ง 
การทีเ่กี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ให้กับผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา 
ท้องถ่ิน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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ขั้นตอนท่ี ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝา้ระวังความเสี่ยง 
  ข้ันตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการ
กิจกรรมตามแผนบรหิารความเสี่ยงของข้ันตอนที่ ๕ ซึ่งเปรยีบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดกั เพื่อเป็นการยืนยัน
ผลการปอ้งกันหรอืแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทจุริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

 
ตารางท่ี ๖ ใหร้ายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะ 
    ความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกจิกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
 
✓สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ตอ้งทำกจิกรรมเพิ่ม 
✓สถานะสีเหลอืง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/ 
      โครงการ/กจิกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับ 
      ความรุนแรง < ๓ 
✓สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ/ 
   กิจกรรม เพิม่ขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทจุริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 
 

 

 

 

 

 

ที่ มาตรการป้องกันการทจุริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ
ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเร่ืองตามลำดับคำขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่
ดำเนินการตามลำดับการขอ 

✓   

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการรบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ การ
แต่งตัง้ โยกย้ายการดำเนินการวินัยเป็น
ต้น 

✓   

3 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องและกิจกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก 

✓   

สีแดง 

สีเหลือง 

เกินกว่าการยอมรบั 

 

เกินกว่าการยอมรบั 

เกินกว่าการยอมรบั 

 
สีเขียว 
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ขั้นตอนท่ี ๗ การจัดทำระบบการบริหารความเสีย่ง 
        ข้ันตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทจุรติ จากตารางที่ ๖ ออกตาม 
สถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในข้ันตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกจิกรรม 
หรือมาตรการ อะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
   ๗.๑ เกินกว่าการยอมรบั (สถานะสีแดง Red) ควรมีกจิกรรมเพิ่มเติม 
   ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรบัได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลอืง Yellow) 
   7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสเีขียว Green) 

ตารางท่ี ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรบั ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงขององค์การบรหิารส่วนตำบลเทพาลัย 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกจิกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทจุริต 
(สถานะสีแดง) 
 - 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิม่เติม 

- 

๗.๒ (สถานะสเีหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรบัได้ ควรมีกจิกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทจุริต 
(สถานะสเีหลือง) 
 - 

มาตรการป้องกันการทุจริต เพิม่เติม 

- 

7.3 (สถานะสเีขียว Green) ยงัไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทจุริต 
(สถานะสเีขียว) 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ 
ความเห็นของการอนุมัติ อนญุาตไม ่
ดำเนินการตามลำดับข้ันตอน 
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบการ 
แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย 
เป็นต้น 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าที่พัก 
 

ความเห็นเพิม่เตมิ 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนือ่ง 
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ข้ันตอนที่ ๘ การจัดทำตารางการบริหารความเสี่ยง 
  ข้ันตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ 
ทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทจุริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง สถานะ 
ความเสี่ยงต่ำ สเีหลือง หมายถึง สถานะความเสี่ยงปานกลาง สีแดง หมายถึง สถานะความเสี่ยงระดับสูงมากเพื่อ 
เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

 
ที่  
๑ 
๒ 
๓ 

สรปุสถานะความเสี่ยงการทจุริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว                           เหลือง                                แดง 
/                                   -                                     - 
/                                   -                                     - 
/                                   -                                     - 

๑๓ 

ข้ันตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ข้ันตอนที่ 9 เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หรือสถานะแผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบรหิารความเสี่ยงการทจุริต ตารางที่ ๘ ต่อผูบ้รหิาร 
ของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ข้ึนอยู่กบัหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทกุไตรมาส ซึ่ง 
แบบในรายงานตามตารางที่ ๙ และตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

 แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1  เมษายน ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

                                      
                 ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง       แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ 2565                                                         
                    
                                                      การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นขออนุมัติ  อนุญาตไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคำขอ               
                    
                      โอกาส/ความเสี่ยง           ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง 
                                                      โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น 
                                                      เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
 

             สถานะของการดำเนินการ            ยังไม่ได้ดำเนินการ 
             จัดการความเส่ียง                    เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
                                                     เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
                                                      ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้เหมาะสม 
                                                     เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................................................. 
 
              ผลการดำเนินงาน                     สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  ประจำปี 
                                                        งบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ ๑) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง 
                                                        ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเน่ือง 


