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คำนำ  

แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561- 

2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ดานการปองปราม ไดกำหนดใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวาง 

ระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปนประจำทุกป และรายงานผลการปฏิบัติ 

ตอผูบังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ    

กำหนดดัชนีที่ 10 การปองกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและ 

การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการกำหนดเปนมาตรการปองกันการรับสินบน มาตรการ ปองกัน

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ ผลประโยชนสวนรวม ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย การ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตอตาน ทุจริต 

(Zero Tolerance and Clean Thailand)” ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)    องคการบริหาร

สวนตำบลพรหมมาสตรไดตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงไดนำ แนวคิดการบริหารความ

เสี่ยงมาเปนเครื่องมือดำเนินการเพื่อปองกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจ

งานขององคกรในอนาคต และชวยเปนหลักประกันในระดับหนึ่งไดวาการดำเนินงานของ องคการบริหารสวนตำบล

พรหมมาสตร จะไมมีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบปญหา นอยกวาองคกรอ่ืน 

หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกร ที่มีการนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาได โดยใหเปนสวนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งมีใชการ

เพิ่มภาระงานแตอยางใด การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2564 เปนการระดมความคิดเห็นรวมกันระหวางผูบริหารและผูบังคับบัญชา โดย นำผลที่ไดมา

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตรตามกรอบการประเมินความทุจริต 3 ดาน คือ 

ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจ

และตำแหนงหนาที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร จัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ รวมท้ังกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการปองกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลไผใหญและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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สวนท่ี 1 
ความเปนมา 

  

1.ความเปนมา  
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ไดกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ัง

คั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรชาติ ดาน
การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาค 
ภาครัฐที่หลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับ 
บทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทำหนาที่ในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจ 
ที่มีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน 
สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา รวมทั้งใหภาครัฐมี 
ความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
เครือขายตางๆ ชุมชนและประชาชนสอดสอง เฝาระวังใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดำเนินการของ หนวยงาน 
ภาครัฐตามความเหมาะสม พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให 
เกิดขึ้นในสังคม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไป 
ขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม และสรางจิตสำนึก คานิยมใหทุกภาค 
สวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ        

1.2 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได           
กำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and clean Thailand)” มีพันธ 
กิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน การบริหารจัดการทุกภาคสวนและปฏิรูป 
กระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล โดยเปาประสงคของ ยุทธศาสตร
ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ 50 เพื่อใหเปน มาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคม ที่ไม
ทนตอการทุจริต มุงเนนใหความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ที่ไมทนตอการ ทุจริต” สราง
วัฒนธรรม ตอตานการทุจริต ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ มีจิตสำนึกสาธารณะ สามารถแยกแยะ ระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก เนนการ
พัฒนากลไกกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลด โอกาสการ
ทุจริต เสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล   

 1.3 ตามคำสั่งคณะรักษาความสบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการ 
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกำหนดมาตรการ 
หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวังเพ่ือ 
สกัดก้ันมิให เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ   

1.4 แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปที่ 2 
ดานการปองปราม  กลยุทธที่ 2 ใหหัวหนาสวนราชการมีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดำเนินงาน เชนการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในดานตางๆ   
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1.5 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริตการ 
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต ดังนี้  ขอ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป  ขอ 037 
การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   

และในเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซ่ึงเก่ียวของกับคุณธรรม ความโปรงใสและการ  
ทุจริตท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางออมรวมไปถึงบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการทุจริตนำไปสู
การปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ   

1.6 สำนักงานงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) ไดวาง 
ระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศดานการปองกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2564) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ดานการปองปรามโดยมีกรอบ 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในดาน 3 ดาน ดังนี้   

ดานท่ี 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงาน  

ที่มีภารกิจใหบริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ.2558)   
   ดานท่ี 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี   
   ดานท่ี 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ และการ  
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ดังนั ้น เพื ่อใหการดำเนินการตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ภาคใตยุทธศาสตรชาติฯ 
นำไปสูการปฏิบัติอยางเปน รูปธรรม องคการบริหารสวนตำบลไผใหญโดยคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบล
พรหมมาสตรได ตระหนักถึง ความสำคัญ และถือเปนนโยบายในเรื่องของการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึง
เปนวาระของชาติและจังหวัด ลพบุรีในการที่จะกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองคกร จึงไดดำเนินการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขึ้น เพื่อคนหาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ในองคการบริหารสวนตำบล และจัดวางมาตรการปองกันในการตรวจสอบ เฝา
ระวัง เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายข้ึนใน องคกรได  
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สวนท่ี 2 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต  

2.1 วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต    

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได  

ดังนั ้น การประเมินความเสี ่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี 
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแก 
บุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชใน 
องคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวาการดำเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการ 
ทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความ 
เสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว 
โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด      
  วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ  

หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกัน 
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

  

การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร         
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน ปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระ งานปกติของการเฝา ระวังความ
เสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกัน โดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรูและยอมรับ จากผูท่ี
เก่ียวของ (ผูนำสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนในลักษณะกำกับ ติดตามความ
เสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision  

  

2.2 กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
    กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COCO  
2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอม 
รับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป 1992 โดยที่ผานมา มีการออกแนวทางดานการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก 3 
ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อป 2006 เปนแนวทางดานการทำรายงาน ทางการเงิน Internal Control over Financial 
Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ 2 เมื ่อป 2009 เปนแนวทางดานการกำกับติดตาม 
Guidance on Monitoring of Internal Control ครั ้งที ่ 3 ในป 2013 เปนแนวทางเพิ ่มเติมดานการควบคุม 
ภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในป 2013 
นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของป 1992 ที่กำหนดใหมีการควบคุมภายในแตเพิ่มเติมในสวนอื่นๆ ที่ชัดเจนข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มเรื่องการสอดสองในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือวา 
มีความสำคัญอยางยิ่งในการที่จะตอบสนองตอความคาดหวังของกิจการในการปองกันเฝาระวังและตรวจสอบการ 
ทุจริตภายในกิจการ  
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สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
องคประกอบท่ี 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)   
 หลักการท่ี 1 – องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม   
 หลักการท่ี 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับดูแล   

หลักการท่ี 3 – คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน   
หลักการท่ี 4 – องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน   
หลักการท่ี 5 – องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  

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

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

องคประกอบท่ี 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)   
หลักการท่ี 13 – องคกรมีขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ   
หลักการท่ี 14 – มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดำเนิน ตอไปได 

 หลักการท่ี 15 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน  
องคประกอบท่ี 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
 หลักการท่ี 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   

หลักการท่ี 14 – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน ทันเวลาและ                      
เหมาะสม  ท้ังนี้ องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present &  Function (มีอยู
จริง และนำไปปฏิบัติได) อีกท้ังทำงานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทำใหการควบคุมภายใน มีประสิทธิผล 
สำหรับแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเนนตามมาตรฐาน COSO 2013 องคประกอบท่ี 2  หลักการท่ี 8 ในเรื่อง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เปนหลัก   

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้  
Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด สิ่งท่ีมีประวัติอยูแลว ทำอยางไรจะ ไมใหเกิดข้ึนอีก             
Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดสอง ตั้งแต

แรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องท่ีนาสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแส นั้นแกผูบริหาร  
    Preventive : ปองกัน หลีกเลี ่ยง พฤติกรรมที ่นำ ไปสู การสุ มเสี่ยงตอการกระทำผิด ในสวนท่ี
 พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวาทำไปมี
ความ เสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก   
   Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันปองปราม ลวงหนาในเรื่อง
ประเด็นท่ีไมคุนเคย ในสวนท่ีเปนปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต (Unknown 
Factor)  
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2.3) องคประกอบท่ีทำใหเกิดการทุจริต  
     องคประกอบหรือปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน 
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุม 
ภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยม การทุจริต (Fraud Triangle)   

 
องคประกอบของการทุจริต หรือสามเหล่ียมทุจริต  (The Fraud Triangle) 

 

2.4) ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการ
ทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  
5.1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ี มีภารกิจ

ใหบริการ ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558)   

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี   
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

  

 

  
 
 
2.5) ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง (Risk Identification)   

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน   
   1. ดานความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   
   2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี 

   √   3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ             
ทรัพยากรภาครัฐ   
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ช่ือกระบวนงาน / งาน 

1. กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิกจายเงิน   

2. การใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว   
 
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)  

ท่ี  
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  

ประเภทความเส่ียงการทุจริต  
Know Factor  Unknown Factor  

1  กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิกจายเงิน   
เปนความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกับการ ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเปนจำนวนมาก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดจำไมครบถวนและ ตีความไม
ถูกตอง  
- เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเงินจายเงินและบันทึกรายรับรายจาย และ
ตรวจสอบความถูกตองเปนคนเดียวกัน ทำใหเกิดความผิดพลาดในการลงบัญชี  

  √  

2  การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 
ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับ ระเบียบ  ขอกฎหมายไม
เพียงพอ เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใช รถยนตขององคกร
ปกครองสวน ทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ เปนตน   
- ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม 
หรือตรวจสอบ การใชทรัพยสินของทางราชการ การบันทึกขอมูลไมตรงกับ
ความเปนจริง เบิกจายน้ำมันเปนเท็จ 

  √ 

 
Know Factor : ความเสี่ยงท้ังปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามีโอกาสสงูท่ีจะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยูแลว  
Unknown Factor : ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤตกิรรม ความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

 

ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง  
 ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้     สถานะสี

สถานะสีเขียว  : ความเสี่ยงระดับต่ำ 
สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวัง   
 ในระหวางปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได    
สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง : เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน                         

หลายหนวยงานภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอำนาจควบคุม
ขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ  
      สถานสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก                        
คนท่ีไมรูจักไมสมารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกำกับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง
สม่ำเสมอ  
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)  

ท่ี  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  เขียว  เหลือง  สม แดง  

1  กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิกจายเงิน   
เปนความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ิมเปนจำนวนมาก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดไมครบถวนและตีความไมถูกตอง  
- เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเงินจายเงินและบันทึกรายรับรายจาย และ
ตรวจสอบความถูกตองเปนคนเดียวกัน ทำใหเกิดความผิดพลาดในการลงบัญชี 

    √   

2  การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว   
ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมายไม 
เพียงพอ เชน ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชรถยนตขององคกร 
ปกครอง สวนทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ เปนตน  
- ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม 
หรือตรวจสอบ การใชทรัพยสินของทางราชการ การบันทึกขอมูลไมตรงกับ
ความเปนจริง เบิกจายน้ำมันเปนเท็จ 

     √    

  
ข้ันตอนท่ี 3 เมทริกสระดับความเส่ียง (หาคาความเส่ียงรวม) (Risk Level Matrix)  
ข้ันตอนท่ี 3 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ท่ีมีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง  
ระดับสูงมาก ที่เปน สีสม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจำเปนของ 
การเฝาระวังท่ีมีคา 1 – 3 คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีคา 1 – 3 เชนกัน คา 1 – 3 โดยมีเกณฑใน 
การใหคา ดังนี้  

3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้   

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลังท่ีสำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม หรือข้ันตอนนั้น   
เปน MUST หมายถึงมีความจำเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตท่ีตองทำการปองกันไมดำเนินการไมได คา
ของ MUST คือ คาท่ีอยูระดับ 3 หรือ 2   

- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวา  
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เปน SHOULD หมายถึงมีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยง การทุจริตคาของ 

SHOULD หมายถึงมีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ 1 

เทานั้น    

    เกณฑการพิจารณาระดับความจำเปนของการเฝาระวัง  

   ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง   
 ระดับ 2 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก   
   ระดับ 1 หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ   

          3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้   

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง   
หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี 2 หรือ 3   

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเก่ียวของกับผลกระทบทางการเงิน รายได ลดรายจาย  



8 
 
 

เพ่ิม Financial คาอยูท่ี 2 หรือ 3   

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User   
คาอยูท่ี 2 หรือ 3   

- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏบิัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ  
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูท่ี 1 หรือ 2   
 

เกณฑการพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ   
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแล ในระดับท่ีรุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแล ในระดับไมรุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู  

 
 ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ 3 2 1  
ท่ี  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  ระดับความ 

จำเปนของ   
การเฝา  
ระวัง   

3 2 1  

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ  
 3 2 1  

คาความ   
เส่ียงรวม   
จำนวน  

x  
รุนแรง  

1  กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิก 
จายเงิน   
เปนความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เพ่ิมเปนจำนวนมาก 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดไมครบถวนและตีความไมถูกตอง  
- เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเงินจายเงินและบันทึก
รายรับรายจาย และตรวจสอบความถูกตองเปนคน
เดียวกัน ทำใหเกิดความผิดพลาดในการลงบัญชี  

2  3  6  

2  การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน 
สวนตัว   
ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบ ขอกฎหมายไม เพียงพอ เชน ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชรถยนตขององคกร 
ปกครอง สวนทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ เปนตน  
- ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการ
ควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบ การใช
ทรัพยสินของทางราชการ การบันทึกขอมูลไมตรงกับ
ความเปนจริง เบิกจายน้ำมันเปนเท็จ 

2  3  6  
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ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk – Control Assessment)   
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ   
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยงไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรไมมี  
ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม   

 พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบ 
ผลงาน องคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ   

 ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบ 
ถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ  

  
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

ท่ี  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  
คุณภาพ  
การ
จัดการ  

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการ
ทุจริต  

คาความ  
เส่ียงระดับ  

ต่ำ 

คาความ  
เส่ียงระดับ 
ปานกลาง  

คาความ  
เส่ียงระดับ 

สูง  
1  กระบวนการตรวจสอบฏีกาทุกประเภทกอนอนุมัติเบิก

จายเงิน   
เปนความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงาน เพ่ิมเปนจำนวนมาก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
จดไมครบถวนและตีความไมถูกตอง  
- เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเงินจายเงินและบันทึกรายรับ
รายจาย และตรวจสอบความถูกตองเปนคนเดียวกัน ทำให
เกิดความผิดพลาดในการลงบัญชี 

ดี  ต่ำ(1)  
คอนขาง  
ต่ำ (2) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใช  
คอนขางต่ำ
(4)  

ปานกลาง
(5)  

คอนขางสูง 
(6) 

ออน  ปานกลาง
(7)  

คอนขางสูง
(8)  

สูง(9)  

2  การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือประโยชน 
สวนตัว   
ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบ ขอกฎหมายไม เพียงพอ เชน ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชรถยนตขององคกร 
ปกครอง สวนทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ เปนตน  
- ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการควบคุม 
การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบ การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ การบันทึกขอมูลไมตรงกับความเปนจริง เบิกจาย
น้ำมันเปนเท็จ 

ดี  ต่ำ(1)   
คอนขาง  
ต่ำ (2) 

ปานกลาง
(3)  

พอใช  
คอนขางต่ำ
(4)   

ปานกลาง
(5)   

คอนขางสูง
(6)  

ออน  
ปานกลาง
(7)   

คอนขางสูง
(8)   

สูง (9) 
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ข้ันตอนท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง   

เลือกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางท่ี 4  ท่ีอยูในชองคา
ความเสี่ยง อยูในระดับสูง คอนขางสูง ปานกลาง เพ่ือมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริตตาม ระดับความรุนแรง  
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเส่ียง  
 ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  

ท่ี  รูปแบบ พฤติการณความเส่ียงการทุจริต  มาตรการปองกันการทุจริต  

1  กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทกอนอนุมัติ 
เบิกจายเงิน   
เปนความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เพ่ิมเปนจำนวนมาก 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดไมครบถวนและตีความไม
ถูกตอง  
- เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเงินจายเงินและ
บันทึกรายรับรายจาย และตรวจสอบความถูกตอง
เปนคนเดียวกัน ทำใหเกิดความผิดพลาดในการ
ลงบัญชี 

1.สรางระบบขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยเก่ียวกับ
การศึกษา คนควาความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการท่ี เก่ียวของ เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
เขาถึงขอมูลไดงายและรับรู ไดรวดเร็ว  
2.เม่ือมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ เพ่ิมเติมใหม ผูอำนวยการคลัง จัดใหมี
การประชุม เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกัน แนะนำกันทำใหเกิดแกนความรู
ท่ีใชในการปฏิบัติงานให เปนไปในแนวทางเดียวกัน  
3 .จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูปฏิบัติหนาท่ีจัดทำ
ฎีกาของ หนวยงานผูเบิก เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของและ
สรางความเขาใจ รวมกัน เพ่ือปฏิบัติงานใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน  
  
  

 2 การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน สวนตัว   
ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมายไม เพียงพอ เชน 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชรถยนต
ขององคกร ปกครอง สวนทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ 
เปนตน  
- ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการ
ควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบ การใช
ทรัพยสินของทางราชการ การบันทึกขอมูลไมตรง
กับความเปนจริง เบิกจายน้ำมันเปนเท็จ 

1.สรางความเขาใจใหพนักงานในองคกร เขาใจ 
ระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
 2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรใน 
องคกร โดยฝกอบรม และเผยแพรกิจกรรมดานการ 
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสำนึก   
3. หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กำกับดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ ใหเปนไป
ตาม ระเบียบอยางเครงครัด   
4.องคกรควรสงเสริมใหพนักงานมีความคิด 
แยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน 
สวนรวม   
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ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  
   โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 สี ไดแก   

√ สถานะสีเขียว : ไมเกิด กรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทำกิจกรรมเพ่ิม     
√ สถานะสีเหลือง : เกิด กรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตาม มาตรการ/ นโยบาย/

โครงการ/กิจกรรมท่ีเตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ รุนแรง < 6   
          √ สถานะสีแดง : เกิด กรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม  

เพ่ิมข้ึนแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดับความรุนแรง > 6  
  
  
 ตารางท่ี 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  

ท่ี  มาตรการปองกันการทุจริต  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  เขียว  เหลือง  แดง  

1  1.จัดทำกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุก 
ประเภทกอนอนุมัติเบิกจายเงิน   
2.สงเสริมบุคลากรท่ีมีหนาท่ีในตรวจสอบฎีกา 
ทุกประเภทกอนอนุมัติเบิกจายเงิน เขารับการ
อบรมเพ่ือใหเขาใจระเบียบ ขอกฎหมาย เรื่อง 
การกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท
กอนอนุมัติเบิกจายเงิน และระเบียบ ขอ 
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวของอยูเสมอเพ่ือใหการ 
ปฏิบัติงาน ถูกตองโปรงใส   

กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท 
กอนอนุมัติเบิกจายเงิน   
เปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบขอมูล 
ขาวสารท่ีทันสมัยเก่ียวกับการศึกษา 
คนควาความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เพ่ือให 
ผูปฏิบัติงานเขาถึงขอมูลไดงายและรับรูได 
รวดเร็ว  
- เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเงิน
จายเงินและบันทึกรายรับรายจาย และ
ตรวจสอบความถูกตองเปนคนเดียวกัน 
ทำใหเกิดความผิดพลาดในการลงบัญชี 

     √   
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ท่ี  มาตรการปองกันการทุจริต  โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  เขียว  เหลือง  แดง  
  3. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแก บุคลากร

ใน องคกร โดยฝกอบรม และ เผยแพรกิจกรรม
ดาน การเสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปลูก 
จิตสำนึก  
 4.แบงแยกหนาท่ีการทำงานตามความรับผิดชอบ
ของแตละคนไวอยางชัดเจน 

  

      ✓ 
  

2  1.สรางความเขาใจใหพนักงานในองคกร เขาใจ 
ระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแก บุคลากรใน 
องคกร โดยฝกอบรม และ เผยแพรกิจกรรมดาน 
การเสริมสราง คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูก 
จิตสำนึก   
3.หัวหนาหนวยงานตองควบคุม กำกับ ดูแล 
ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยสิน ของทาง
ราชการ ใหเปนไปตามระเบียบ อยางเครงครัด   
4.องคกรควรสงเสริมใหพนักงานมี ความคิด 
แยกแยะเรื่องผลประโยชนสวนตัว และ 
ผลประโยชนสวนรวม 
5.ตรวจเอกสารท่ีใชควบคุมรถยนตเปนประจำ  

การใชรถยนตสวนกลางของทาง 
ราชการ เพ่ือประโยชนสวนตัว  - 
ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู 
ความ เขาใจเก่ียวกับระเบียบ ขอ 
กฎหมายไมเพียงพอ เชน ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการใช 
รถยนตขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ เปนตน   
 - ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบขาดการควบคุม การ
กำกับติดตาม หรือตรวจสอบ การใช
ทรัพยสินของทางราชการ การ
บันทึกขอมูลไมตรงกับความเปนจริง 
เบิกจายน้ำมันเปนเท็จ 

    ✓ 
  

     
  

  
  
ข้ันตอนท่ี 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง   
   นำผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางท่ี 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดย  
สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในขายท่ียังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพ่ิมเติม โดยแยกสถานะ 
เพ่ือทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้   

7.1 เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม   
7.2 เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือ Yellow)   
7.3 ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)  
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 ตารางท่ี 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง   
7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
ท่ี  ความเสี่ยงการทุจริต  มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม   
- - - 

  

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม   
ท่ี  ความเสี่ยงการทุจริต  มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม   

1  กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทกอนอนุมัติ
เบิก จายเงิน   
เปนความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เพ่ิมเปนจำนวนมาก 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจดไมครบถวนและตีความไม
ถูกตอง  
- เจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเงินจายเงินและ
บันทึกรายรับรายจาย และตรวจสอบความถูกตอง
เปนคนเดียวกัน ทำใหเกิดความผิดพลาดในการ
ลงบัญช ี

1. สรางระบบขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษา 
คนควาความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี 
เกี่ยวของ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาถึงขอมูลไดงายและรับรูได 
รวดเร็ว  
2.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ 
เพิ่มเติมใหม ผูอำนวยการคลัง จัดใหมีการประชุม 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 
แนะนำกัน ทำใหเกิดแกนความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานให 
เปนไปในแนวทางเดียวกัน  
3 .จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูปฏิบัติหนาท่ีจัดทำฎีกาของ 
หนวยงานผูเบิก เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของและสรางความเขาใจรวมกัน เพื่อ 
ปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

2  การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการเพ่ือ 
ประโยชนสวนตวั   
ผูรับผิดชอบในงานยังขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบ ขอกฎหมายไม เพียงพอ เชน 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชรถยนต
ขององคกร ปกครอง สวนทองถ่ิน ระเบียบพัสดุฯ 
เปนตน  
- ผูบังคับบัญชาและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขาดการ
ควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบ การใช
ทรัพยสินของทางราชการ การบันทึกขอมูลไมตรง
กับความเปนจริง เบิกจายน้ำมันเปนเท็จ 

1.ควบคุมกำกับ ตรวจสอบ และมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบประจำรถยนตสวนกลาง ไดปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใช รถยนตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ ระเบียบพัสดุฯ เปนตน   
2.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแกผูนำทรัพยสินของ 
ทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว หรือเบิกจายน้ำมันเปน
เท็จ 

  

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง  
ท่ี  ความเสี่ยงการทุจริต  มาตรการปองกันการทุจริต เพ่ิมเติม  
- - - 
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ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง  ข้ันตอนท่ี 8 เปนการจัดทำรายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม
วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต ตาม ข้ันตอนท่ี 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (ส)ี 
สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง 
หมายถึง ความเสี่ยง ระดับสูงมากเพ่ือเปนเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล   
ตาราง 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  
ท่ี  สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง  แดง)  

เขียว  เหลือง  แดง  

1   
- 

กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทกอน
อนุมัติเบิกจายเงิน   

-  

2  - การใชรถยนตสวนกลางของทางราชการ เพ่ือ
ประโยชนสวนตวั   

-  

  
  
  
ข้ันตอนท่ี 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  ข้ันตอนท่ี 9 เปนการจัดทำแบบ

รายงานผลการดา เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะ 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางท่ี 8 ตอผูบริหารของหนวยงาน ซ่ึงหวงระยะเวลาของ การรายงานผลของ 
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร จะดำเนินการรายงานปละ 1 ครั้ง   

  

 
ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี.................................................................  หนวยงานท่ี
ประเมิน ................................................................................................................................  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง    

โอกาส/ความเสี่ยง    

สถานะของการดำ เนินการจัดการความเสี่ยง  ⬜ ยังไมไดดำเนินการ   

⬜ เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง   

⬜ เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน   

⬜ ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม  

⬜ เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)  
................................................................................................  
...............................................................................................  
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ผลการดำเนินงาน  ................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................  
................................................................................................ 
................................................................................................  
................................................................................................  

  
ตารางท่ี 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม)  
  

หนวยงานท่ีเสนอขอ .................................................................................................................................   

วันท่ีเสนอขอ ..................................................................................................................................  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม     

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม    

ผูรับผิดชอบหลัก    

ผูรับผิดชอบรองท่ีเก่ียวของ    

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง  1. ..........................................................................................   
2. ..........................................................................................   
3. ..........................................................................................  

ประเด็นความเสี่ยงหลัก   เดิม  ใหม 

      

      

      

      



  



 

 
ภาคผนวก 

  
  
  
  
 



 

แผนการดำเนนิการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร  อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

  

ปจจัยความเสี่ยงการทุจริต  
โอกาสและและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง  ระยะเวลาดำเนินการ  ผูรับผิดชอบ  
โอกาส  ผลกระทบ  

ระดับ  
ความเสี่ยง  

1. กระบวนการตรวจสอบฎีกา 

ทุกประเภทกอนอนุมัติเบิก 

จายเงิน   
  

2  3  6  1. สรางระบบขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษา 
คนควาความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี 
เกี่ยวของ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาถึงขอมูลไดงายและรับรูได 
รวดเร็ว  
2.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติม 
ใหม ผูอำนวยการคลัง จัดใหมีการประชุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ 
งานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน แนะนำกัน ทำใหเกิด 
แกนความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทาง 
เดียวกัน  
3 .จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูปฏิบัติหนาท่ีจัดทำฎีกาของ 
หนวยงานผูเบิก เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของและสรางความเขาใจรวมกัน เพื่อ 
ปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
4.จัดทำมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน/ มาตรการ 
ตรวจสอบการใชดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องรองเรียน 
การทุจริต 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ม.ค.2564-ก.ย.2564)  

-สำนักงานปลัด  
-กองคลัง    
-หนวยงานตรวจสอบ 
ภายใน  

  
  
  
  
 
  
  



 

  
  
  

ปจจัยความเสี่ยงการทุจริต  
โอกาสและและผลกระทบ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง  ระยะเวลาดำเนินการ  ผูรับผิดชอบ  
โอกาส  ผลกระทบ  

ระดับ  
ความเสี่ยง  

2. การใชรถยนตสวนกลางของ 

ทางราชการเพ่ือประโยชนสวน 
ตัว 

2  3  6  1.สรางความเขาใจใหพนักงานในองคกรเขาใจระเบียบ  ขอ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ   
2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรใน
องคกร โดยฝกอบรม และเผยแพรกิจกรรมดาน การ
เสริมสราง คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรางจิตสำนึก   
3.องคกรควรสงเสริมใหพนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่อง 
ผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม   
4.จัดทำมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน/ มาตรการ 
ตรวจสอบการใชดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื ่องรองเรียน 
การทุจริต 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ม.ค.2564-ก.ย.2564)  

-สำนักงานปลัด 
- ทุกสวนราชการ   
- หนวยงานตรวจสอบ 
ภายใน  
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