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คำนำ 

  เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ  
การป้องกันการทุจริต  คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน  ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและ
ผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  อันเป็นวาะเร่งด่วนของ
รัฐบาล 
  การนำเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้ในองค์กร  จะช่วยให้เป็นหลักประกันได้ว่า  
การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณ๊ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด  โอกาสที่จะประสบ
ปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น  หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มีการนำ
เครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้  โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะ
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ  ตามคำส่ังคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ที่ 69/2557  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  ท่ีกำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น  
เพื่อให้หน่วยงานมรมาตรการ  ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของกการดำดเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
1.  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้  ดังนั้นการ
ประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร  ท้ังนี้  การนำเครื่องมือประเมินความเส่ียง
มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันนระดับหนึ่งว่า  การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือใน
กรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไม่คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น  หรือหากเกดวามเสียหาย
ขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้  เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่าง
ใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

2.  การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง  และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝ้าระวังความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนี่งของการความรับผิดชอบปกติท่ีมีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นำส่งงานไห้)  เป็นลักษณะ Pre-Decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะ
เป็นลักษณะกำกับติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทาน  เป็นลักษณะ post-Decision  

3.  กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 กรอบตามหลักของ  การควบคุมภายในองค์กร  ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี  1992  สำหรับมาตรฐาน COSO 2013  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  17  หลักการ  
ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี  1  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการท่ี  1  องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการท่ี  2  คณะกรรมการการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
  หลักการท่ี  3  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร  มีอำนาจการส่ังการชัดเจน 
  หลักการท่ี  4  องค์กร  จูงใจ  รักษาไว้  และจูงใจพนักงาน 
  หลักการท่ี  5  องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
 องค์ประกอบท่ี  2  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
  หลักการท่ี  6  กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
  หลักการท่ี  7  ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงอย่างครอบคลุม 
  หลักการท่ี  8  พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
  หลักการท่ี  9  ระบุและประเมินความเส่ียงเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 
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 องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)   
  หลักการท่ี 10 ควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
  หลักการท่ี 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคุม 
  หลักการท่ี 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
 องค์ประกอบท่ี  4  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
  หลักการท่ี 13 องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
  หลักการท่ี 14 มีการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร  ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้ 
  หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก  ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 
 องค์ประกอบท่ี  5  กิจกรรมการกำกับติดตามและประมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการท่ี 16  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการท่ี 17 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
 ท้ังนี้  องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง  Present & Function  
(มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้)  อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  จึงจะทำให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 

4.  องค์ประกอบทีทำให้เกิดการทุจริต 
 องค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริต  ประกอบด้วย  Pressure/Incentive  หรือแรงกดดันหรือ
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส  ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ  คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน  และ Rationalization  หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี
สามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle) 

5.  ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  จะแบ่งความเส่ียงออกเป็น  3  ด้าน  ดังนี้ 
  5.1  ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  (เฉพาะหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ  หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  2558) 
  5.2  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
  5.3  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

6.  ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี  9  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 1.  การระบุความเส่ียง 
 2.  การวิเคราะห์สถานะความเส่ียง 
 3.  เมทริกส์ระดับความเส่ียง 
 4.  การประเมินการควบคุมความเส่ียง 
 5.  แผนการบริหารความเส่ียง 
 6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
 7.  จัดทำระบบการบริหารความเส่ียง 
 8.  การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง 
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 9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ขั้นตอนที่  1  การระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) 
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน 
   1.  ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต 
   2.  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 
   3.  ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสขงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพย์กร
ภาครัฐ 
ตารางที่  1  ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor  และ Unknow Factor)   

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

1 ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
  - การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต  ไม่ดำเนินการตามลำดับข้ันตอน 

-  

2 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าท่ี 
  - ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  เช่นการ
ประเมินความดี ความชอบ การแต่งต้ังโยกย้าย  การ
ดำเนินการทางวินัย  เป็นต้น 

-  

3 ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 - เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่นค่าเช่าบ้าน ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 

-  

 Know Factor     :  ความเส่ียงท่ีเคยเกิด  หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง  มีประวัติอยู่แล้ว 
Unknow Factor  :  ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเส่ียงจากการพยากรณ์ในอนาคต ว่า

มีโอกาสเกิด 
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ขั้นตอนที่  2  การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับข้ันตอน 
    

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  เช่น การประเมิน
ความดีความชอบ  การแต่งต้ังโยกย้าย  การดำเนินการ
ทางวินัย  เป็นต้น 

    

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่นค่าเช่าบ้าน ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 

    

ความหมายของสถานะความเส่ียงของสีไฟจราจร 
สีเขียว :  ความเส่ียงต่ำ 
สีเหลือง :  ความเส่ียงระดับปานกลาง  และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติตามปกติ  

   ควบคุมดูแลได้ 
สีส้ม :  ความเส่ียงระดับสูง  เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลายหน่วยงานภายในองค์กร   
    มีหลายข้ันตอน  จนยากต่อการควบคุม  หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 
สีแดง :  ความเส่ียงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  คนท่ีไม่รู้จัก  ไม่สามารถ 
    ตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 

ขั้นตอนที่  3  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสี
ส้มและสีแดง  จากตารางท่ี  2  มาทำการหาค่าความเส่ียงรวม  ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังท่ี
มีค่า 1 – 3  คูณด้วย  ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1 – 3  เช่นกัน 
ตาราง 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง  2  มิติ 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น

ของการเฝ้าระวัง 
3     2    1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 
3     2     1 

ค่าความเสี่ยง
จำเป็น X รุนแรง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ  อนุญาต  
ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน 

 
2 

 
2 

 
4 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  เช่น  การประเมินความดี  
ความชอบ  การแต่งต้ังโยกย้าย  
การดำเนินการทางวินัย  เป็นต้น 

 
2 

 
2 

 
4 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  
เช่น  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 

 
2 

 
2 

 
4 
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ตารางที่  3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น

ของการอนุมัติ  อนุญาต  ไม่ดำเนินการ
ตามลำดับขั้นตอน 

 
2 

 
- 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการ
ประเมินความดีความชอบ  การแต่งต้ัง
โยกย้าย  การดำเนินการทางวินัย  เป็นต้น 

 
2 

 
- 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่นคาเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 

 
2 

 
- 

 3.1  ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับท่ี 3  :  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  และมีความเส่ียงในการทุจริตสูง 
  ระดับท่ี 2  :  เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  และมีความเส่ียงในการทุจริตไม่สูงมาก 
  ระดับท่ี 3  :  เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 

ตารางที่ 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ  

อนุญาต  ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน 
 x  

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี
ความชอบ  การแต่งต้ังโยกย้าย  การดำเนินการทางวินัย  เป็นต้น 

 x  

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่นค่าเช่าบ้าน  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 

 x  

 3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ  3  :  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงินในระดับท่ีรุนแรง 
  ระดับ  2  :  มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงินในระดับท่ีไม่รุนแรง 

ระดับ  3  :  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
  



๖ 
 

 

ขั้นตอนที่ 4  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk- Control Matrix Assessment) 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าระดับ

ความเสี่ยงต่ำ 
ค่าระดับความ
เสี่ยงปานกลาง 

ค่าระดับความ
เสี่ยงสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ  อนุญาต  
ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน 

 
ดี 

 
 

  

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ  
การแต่งต้ังโยกย้าย  การดำเนินการ
ทางวินัย  เป็นต้น 

 
ดี 

 
 

  

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  
เช่นค่าเช่าบ้าน  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 

 
ดี 

 
 

  

 ระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริต  แบ่งเป็น  3  ระดับ  ดังนี้ 
 ดี  : จัดการได้ทันที  ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร  ไม่มี
ผลเสียทางการเงิน  ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร  แต่ยอมรับได้  มีความเข้าใจ 
 อ่อน :  จัดการไม่ได้  หรือได้เพียงส่วนน้อย  การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย  มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับอมอบผลงานและยอมรับไม่ได้  ไม่มีความเข้าใจ 

ขั้นตอนที่ 5  แผนการบริหารความเสี่ยง 
 กรณีหน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเส่ียงในตารางท่ี 4  ไม่พบว่าความเส่ียงอยู่ในระดับสูง  
ค่อนข้างสูง  ปานกลาง แต่พบว่า  ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ  หรือค่อนข้างต่ำ  ให้ทำการจัดทำแผน
บริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต 
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ตารางที่  5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 แผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวังความเส่ียงการทุจริต 

ท่ี รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยขน์ทับซ้อน 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ

การอนุมัติ  อนุญาต  ไม่ดำเนินการตามลำดับ
ขั้นตอน 

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน  และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
- กำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามลำดับคำขอ 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ  การแต่งต้ังโยกย้าย  
การดำเนินการทางวินัย  เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย  หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล  กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่นค่าเช่า
บ้าน  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย  หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่  6  การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ตารางท่ี  6  ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเส่ียง 
ท่ี มาตรการป้องกันความเส่ียง

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
1 - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ละเอียดชัดเจน  และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
- กำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
เสนอเรื่องตามลำดับคำขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ  อนุญาตไม่
ดำเนินการตามลำดับข้ันตอน 

 
 
 

  

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย  
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล  กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

ความโปร่งใสการบริหารงานบุคคล
เช่น การประเมินความดีความชอบ  
การแต่งต้ังโยกย้าย  การดำเนินการ
ทางวินัย  เป็นต้น 

 
 
 

  

3 - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย  หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  
เช่นค่าเช่าบ้าน  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 

 
 
 

  

สถานะสีเขียว :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง  ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง  แต่แก้ไขได้ทันท่วงที  ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 

กิจกรรมท่ีเตรียมไว้  แผนใช้ได้ผล  ความเส่ียงการทุจริตลดลง  ระดับความรุนแรง  < 3 
สถานะสีแดง :  เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้  ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม  เพิ่มขึ้น  

แผนใช้ไม่ได้ผล  ความเส่ียงการทุจริตไม่ลดลง  ระดับความรุนแรน >  3 
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ขั้นตอนที่  7  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
ตารางที่ 7  ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
7.1  ยังไม่เกิด  ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง  (สถานะสีเขียว)   
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ  
อนุญาต ไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมิน
ความดีความชอบ  การแต่งต้ังโยกย้าย  การดำเนินการ
ทางวินัย  เป็นต้น 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่นค่าเช่าบ้าน  ค่าเบ้ีย
เล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่  8  การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 8  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ท่ี สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว  เหลือง  แดง) 
เขียว เหลือง แดง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ  อนุญาต ไม่ได้ดำเนินการ
ตามลำดับคำขอ 

 
- 

 
- 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ  การแต่งต้ัง
โยกย้าย  การดำเนินการทางวินัย  เป็นต้น 

 
- 
 

 
- 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่นค่าเช่า
บ้าน  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 

 
- 

 
- 

 
  



๑๐ 
 

 

 
ขั้นตอนที่  9  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 9  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 

 
 

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ  อนุญาต ไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบ  การแต่งต้ังโยกย้าย  การ
ดำเนินการทางวินัย  เป็นต้น 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่นค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก 

สถานะของการดำเนินการจัดการความเส่ียง ยังไม่ได้ดำเนินการ 
- เฝ้าระวัง  และติดตามต่อเนื่อง 
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง  แต่ยังไม่ครบถ้วน 
-ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ให้
เหมาะสม 
 

ผลการดำเนินงาน สถานะความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวะตะแบก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สถานะความเส่ียง  สีเขียว  หมายถึง  ความเส่ียง
ระดับต่ำ  แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
- มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงาน
เป็นประจำ 

 


