
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 



ค าน า 
 

  เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ
ต่างๆ ท่ีค้นหาต้นตอได้ยาก ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
ทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าท่ีของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล  
 
  การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดข้ึน ก็จะเป็นการนเกิดความเส่ียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการ
น าเครื่องมือการประเมินความเส่ียงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างงใด  
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเส่ียงการทุจริตเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตมค าส่ังรักษาความสงบแห่งชาติ          
ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบท่ีก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน                  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบได้ ในการนี้ เทศบาลต าบลบ้านกรูด จึงจัดท าการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเส่ียงการทุจริต   ประจ าปี พ.ศ. 2565 เหตุการณ์ความเส่ียง            
และระดับความเส่ียง  ตลอดถึงมาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
1. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง 
  มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้               
ดังนั้น การประเมินความเส่ียงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
จะช่วยลดความเส่ียงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กร ท้ังนี้                   
การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีท่ีพบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่าการ
ด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีประสบกับปัญหาน้อย
กว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการน าเครื่องมือ
ประเมินความเส่ียงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 
ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระอีกต่อไป  
  วัตถุประสงค์ของการประเมินความเส่ียงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

2. การบริหารจัดกรความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
  การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นการท างานในลักษณะท่ีทุกภาระงานต้องประเมินความเส่ียงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเส่ียงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการ
เฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการรับรู้และ
ยอมรับจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการ
ก ากบติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 
 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring 
Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาต้ังแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 
1991   ส าหรับมาตรฐาน COSO  2013 ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1   สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment) 
   หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับ ดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการส่ังการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
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  องค์ประกอบที่ 2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม  
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

หลักการที่ 10 ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ   
หลักการที่ 14 มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถด าเนินการต่อไปได้   
หลักการที่ 15 มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจจะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน  
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตาและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
หลักการที่ 17 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม  

 ท้ังนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ จึงจะท าให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ  
 

4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  
  องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดัน
หรือแจงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษีสามเหล่ียมการทุจริต (Fraud 
Triangle)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Opportunity 
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5. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ขอบเขตการประเมินความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3   ด้าน ดังนี้  
 5.1   ความเส่ียงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  
 5.2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  
 5.3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  

การใช้จ่ายงบประมาณ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

 
 
7. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง  ต้องด าเนินการ ดังนี้  

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ  โดยเฉพาะการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริต (มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา 
อนุญาต ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี และ
ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  ) 

- เลือกงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
- เลือกกระบวนงาน จากท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต  
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานท่ีจะท าการ

ประเมินความเส่ียงการทุจริต  
 
 
 
 
 

1 • ระบุความเส่ียง 

2 • การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 

3- • เมทริกส์ระดับความเส่ียง 

4 • การปรมินการควบคุมความเส่ียง 

5 • แผนบริหารความเส่ียง 

6 • การจัดท ารายงนผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสียง 

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเส่ียง  

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 



งานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ทางราชการ 

กระบวนงาน การขออนุญาติก่อสร้าง 
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน  

รายลเอียดขั้นตอน แนวทางหรือ
เกณฑ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
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- ตัวอย่าง – 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 

7.1   การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 การน าข้อมูลท่ีได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์

การปฏิบัติงานของกระบวนการงานท่ีจะท าการประเมินความเส่ียงการทุจริต ซึ่ งในการปฏิบัติงานนั้น             
อาจประกอบด้วยกระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเส่ียงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเส่ียงท่ี
เส่ียงต่อการทุจริตเท่านั้น  และในการประเมินต้องค านึงถึงความเส่ียงในภาพรวมของการด าเนินงานเรื่องท่ีจะท า
การประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเส่ียง หรือความเส่ียงต่ า แต่อาจ
พบว่ามีความเส่ียงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานท่ีไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมี
มาตรการป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเส่ียงการทุจริตอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในแระเภท
ความเส่ียง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown factor  

 
Known factor คงวามเส่ียง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่า

จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ า หรือประวัติมีด านานอยู่แล้ว  
Unknown factor ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา /

พฤติกรรม ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
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การระดม
สมอง 

เทคนิคในการค้นหา
ความเส่ียงการทุจริต workshop 

การ
ออกแบบ
สอบถาม 

Risk 
Identification 

ถถเถียง หยิบ
ยกประเด็นท่ี
มีโอกาสเกิด 

เปรียบเทียบ
วิธีปฏิบัติกับ
องค์กรอื่น 

Risk 
Identification 

การ
สัมภาษณ์ 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลบั 

 อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเมินความเส่ียงการทุจริตด้าน  

      ความเส่ียงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต 

      ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 

    ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
ภาครัฐ  

ช่ือกระบวนการงาน การบริหารจัดการความเส่ียงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ช่ือ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบทหนองพลับ  ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด โทรศัพท์ 032909669 

ตารางที่ ๑ ระบุความเส่ียง( Known factor และ Unknown factor)  

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยง 

Known factor Unknown factor 

การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว   

 

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 

  - ความเส่ียง ปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาส
เกิดขึ้นซ้ า หรือประวัติมีต านานอยู่แล้ว / Known factor  

  - ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม 
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  Unknown factor 

  ๗.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

  การน าข้อมูลจากตารางท่ี ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงของการทุจริตของแต่ละ 
โอกาส/ ความเส่ียงการทุจริต 

  สถานะสีเขียว คือ ความเส่ียงระดับต่ า   

  สถานะสีเหลือง คือ ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน 
ระหว่าง ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้    

สถานะสีส้ม ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กรมีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ   
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สถานะสีแดง ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จัก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  

โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การน าทรัพย์สินขิงราชการไปใช้ส่วนตัว     

  ๗.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

  น าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริตท่ีมีสถานะความเส่ียงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้มกับ      
สีแดง) จากตาราง ท่ี ๒ มาท าการหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่ง ได้จากระดับความจ า เป็นของการเฝ้าระวัง                              
มีค่า ๑ - ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้นเป็น must 
หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ใน ระดับ ๓ หรือ ๒  

  - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should
หมายถึงจ าเป็นต่ า ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑  

  ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

  - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓  

  - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่าย เพิ่ม financial                                             
ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 

  - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย Customer/user ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ 3  

  - กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือกระทบ
ต่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 

ตารางที่ ๓ SCORING ระดับความเส่ียง  

โอกาส/ความเสียงการทุจริต 
ระดับความจ าเป็น

ของการระวงั 
3 2 1  

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

3 2 1  

ค่าความเส่ียงรวม 
จ าเป็น + รุนแรง 

3 2 1  
การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว 3 2 

 

5 
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  ๗.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

การน าค่าความรุนแรงจากตาราง ๓ มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการคบคุมการ ทุจริตในระดับใด 
เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

  ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี 
ผลเสียทางการเงิน 

  พอใช ้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

  อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ตารางที่ ๔  ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเส่ียง โอกาส/ความเส่ียง การทุจริต ความเส่ียง 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 

 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

ความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพการจัดการ 

 

 

 

ดี 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

 

   

ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 

ขั้นตอนที่  ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนท่ี  ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเส่ียง Risk 
– Control Marix  Assessment ในขั้นตอนท่ี  ๔ ท่ีอยู่ในช่องค่าความเส่ียงระดับสูง  หรือค่าความเส่ียงระดับ ๕ 
หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเส่ียงการทุจริตก่อนเป็น
อันดับแรก 
  จากการประเมินความเส่ียงการทุจริตดังกล่าว  พบว่า  ค่าประเมินความเส่ียงการทุจริตอยู่ใน
ระดับ  ๒- ๔ หรืออยู่ในระดับความเส่ียงต่ า – ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ระดับ ดี-พอใช้  การบริหาร
จัดการเส่ียงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง  และท ากิจกรรมบริหารความเส่ียง 

ขั้นตอนที่   ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนท่ี ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง  เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี ๕  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก  เพื่อเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิมากน้อยเพียงใด  โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง  ความเส่ียงการทุจริตต่อไป  
ออกเป็น  ๓  สี  ได้แก่  สีเขียว  สีเหลือง  สีแดง 
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แผนบริหารความเสี่ยง  
               การน าเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาท าแผนบริหารความเส่ียง ตามล าดับ
ความรุนแรง  
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  
 

ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์  มาตรการ 
ด าเนินปอ้งกัน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ส่วนตัว โดย
ไม่ค านึงถึงผลท่ีจะตามมา  

จัดท าทะเบียนคุม 
คุมการเบิก-จ่ายพัสดุ
ทุกครั้งอย่างเคร่งครัด 

ตุลาคม 2564  
ถึงกันยายน 2565 

 
ทุกกอง 

 
ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว  
  

  

 
สถานะสีเขียว :   ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง  ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง  แต่แก้ไขได้ทันท่วงที  ตามมาตรการนโยบาย  โครงการ   
                     กิจกรรมท่ีเตรียมไว้  แผนใช้ได้ผล  ความเส่ียงการทุจริตลดลง  ค่าความเส่ียงรวมไม่เกิน 

 ระดับ ๖ 
สถานะสีแดง  :  เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้  ควรมีมาตรการ  นโยบาย  โครงการ  กิจกรรม   

เพิ่มข้ึน  แผนใช้ไม่ได้ผล  ค่าความเส่ียงรวมเกินระดับ  ๖ 
 
สีแดง   เกินกว่าการยอมรับ 
 
สีเหลือง   เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 
 
 
สีเขียว   ยังไม่ได้เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง



 


