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คํานํา 
    
  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุที่
คนหาตนตอตางๆ ที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสนอ การปองกันการทุจริต คือ การ
แกปญหาที่ยั่งยืนซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรที่รวม
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 
  การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันระดับ
หนึ่งไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวา องคกรที่ไมมี
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันโดยใหเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปญหาการทุจริตภาครัฐ 
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557ลงวันที่ 18 มิถุนายน557 เรื่อง 2 มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบ ที่กําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรขึ้น เพื่อให 
หนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิด 
การทุจริตซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 

ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 

1. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
     มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได 
ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตการ ออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือการประเมินความ
เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือ
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอย
กวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรอื่นที่ไมมีการนําเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ประจํา ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแตอยางใดวัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให
หนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 
     การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ รับรู
และยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ(ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 
 
3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
               กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกรตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee 
of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแตเริ่มออก
ประกาศออกประกาศใชเมื่อป 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 
หลักการ ดังนี้ 
 
 องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ 1 องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการที่ 4 องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5 องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
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 องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6 กําหนดเปาหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน 
  
 องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
  หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 
  หลักการที่ 12 ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 
 
 องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  หลักการที่ 13 องคกรขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ 14 มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
  หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุม
ภายใน 
 
 องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function (มีอยูจริง 
และนําไปปฏิบัติได) อีกทั้งทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 9 ขั้นตอน ดังนี ้
     1. การะบุความเสี่ยง 
     2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
     3. เมทริกสระดับความเสี่ยง 
     4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
     5. แผนบริหารความเสี่ยง 
     6. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
     7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
     8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
     9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
    
ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
     กอนทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตองทําการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจ 
ในแตละประเภทที่จะทําการประเมิน ซึ่งคูมือการนี้ไดจําแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว 3 
ดานดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจใหบริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจละตําแหนงหนาที่และความเสี่ยงใน
ความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจาย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกไดแลว ใหทําการคัดเลือกกระบวนงานของ
ประเภทดานนั้นๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และจัดเตรียมขอมูล ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของจากนั้นใหลงมือทําการตามขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอยางในการประเมินความเสี่ยง ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาต
กอสรางอาคาร 
 
  
 
 
 

๑. เลือกงานดานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๓. เตรียมขอมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๒. เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. เลือกงานดานที่จะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๓. รายละเอียดของขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑการอนุญาตกอสรางอาคารฯ 

๒. กระบวนงาน การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อรื้อถอน 

๑. งานดานที่จะพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

ตัวอยาง 



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.2565  
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  แบงออกเปน ๓ ดาน 
  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ 
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  

 

Know Factor 
(เคยเกิดขึ้นแลว)

Unknown Factor 
(ยังไมเคยเกิดขึ้น)

1

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต
- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับคําขอ

- 

2

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจ
และตําแหนงหนาที่
- ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมิน
ความดีความชอบการแตงตั้ง โยกยาย การดําเนินการทาง
วินัย เปนตน

- 

3

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจาย
งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาเชาบาน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก

- 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ที่

 
ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชนรูปแบบ พฤติการณการทุจริตที่มีความเสี่ยง 

    การทุจริตเทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 
 
   - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ําสูงมีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมายในชอง Know Factor 
   - หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด ใหใส
เครื่องหมายในชอง Unknown Factor 
   - หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมรูวาเปนประเภท Know Factor หรือ Unknown Factor ก็ได 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
     ใหนําขอมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแตละโอกาส/ 
ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง สม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในชองสีไฟ
จราจรความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้ 
                     สถานะสีเขียว : ความเสียงระดับต่ํา 
                             สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใชความรอบคอบระมัด ระวัง
ในระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
                               สถานะสีสม : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน หลาย
หนวยงาน ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตาม
หนาที่ปกต ิ
                               สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก
คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ 
 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

ที่ โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง  สม  แดง

1
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ
อนุญาตไมดําเนินการตามลําดับคําขอ

-  - -

2
ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมิน
ความดีความชอบ การแตงต้ัง โยกยาย การดําเนินการทาง
 วินัย เปนตน

-  - -

3
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาเชาบาน คาเบี้ย
เลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก

-  - -
 

 
 
ตารางที่ ๒ นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต 
ตามไฟสีจราจร    
   - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา 
          - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
       - สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
           - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 
        ขั้นตอนที่ 3 นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจาก 
ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณดวย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑในการใหคา ดังนี ้
       ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
          - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่สําคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรมหรือข้ันตอนนั้น 
เปน MUST หมายถึง มีความจําเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทําการปองกันไมดําเนินการ
ไมไดคาของ MUST คือ คาที่อยูในระดับ ๓ หรือ ๒ 
          - ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระยวนงานนั้นๆ แสดงวา 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เปน SHOULD หมายถึง มีความจําเปนต่ําในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตคาของ 
SHOULD คือ คาที่อยูในระดับ ๑ เทานั้น 
       ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
          กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึง 
หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
          - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม 
Financial คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
          - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User 
คาอยูที่ ๒ หรือ ๓ 
          - กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal process 
หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ ๑ หรือ ๒ 
 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความจําเปน
ของการเฝาระวัง

๓ ๒ ๑

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ

๓ ๒ ๑

คาความเสี่ยงรวม
จําเปน x รุนแรง

1
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการตาม
ลําดับคําขอ

2 2 4

2
ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน
การประเมินความดีความชอบ การแตงตั้ง
โยกยาย การดําเนินการทางวินัย เปนตน

2 2 4

3
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาเชา
บาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก

2 2 4

ตารางที่ ๓ นําขอมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ชองสีสม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาคาความเสี่ยงรวม 
(ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
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ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจําเปนของการเฝาระวังขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก

MUDT
กิจกรรมหรือขั้นตอน

1

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการ
ตามลําดับคําขอ

2 -

2

ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
เชนการประเมินความดีความชอบ การ
แตงตั้งโยกยาย การดําเนินการทางวินัย 
เปนตน

2 -

3
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชนคาเชา
บาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก

2 -
 

 
 

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไมดําเนินการ
ตามลําดับคําขอ

X

ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
เชนการประเมินความดีความชอบ การ
แตงตั้งโยกยาย การดําเนินการทางวินัย 
เปนตน

X

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชนคาเชา
บาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก

X
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ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
    ขั้นตอนที่ ๔ ใหนําความเสี่ยงรวม (จําเปน x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมินการ
ควบคุมการทุจริต วามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดสอง เฝาระวังในงานปกติ) โดยเกณฑคุณภาพการจัดการ จะแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
    ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานองคกรไม
มผีลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม 
    พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 
องคกรแตยอมรับได มีความเขาใจ 
    ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมจากการรายจาย มีผลกระทบถึงผูใช 
บริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

 

ความเสี่ยง
ระดับต่ํา

ความเสี่ยง
ระดับปานกลาง

ความเสี่ยง
ระดับสูง

ต่ํา (1) คอนขางต่ํา (2) ปานกลาง (3)

คอนขางต่ํา (4) ปานกลาง (5) คอนขางสูง (6)

ปานกลาง (7) คอนขางสูง (8) สูง (9)

ต่ํา (1) คอนขางต่ํา (2) ปานกลาง (3)

คอนขางต่ํา (4) ปานกลาง (5) คอนขางสูง (6)

ปานกลาง (7) คอนขางสูง (8) สูง (9)

ต่ํา (1) คอนขางต่ํา (2) ปานกลาง (3)

คอนขางต่ํา (4) ปานกลาง (5) คอนขางสูง (6)

ปานกลาง (7) คอนขางสูง (8) สูง (9)

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ
 เชน คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาที่พัก

ดี

ดี

ดี

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ

การพิจารณาตรวจสอบและ
เสนอความเห็นของการอนุมัติ
อนุญาตไมดําเนินการตามลําดับ
คําขอความไมโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล เชน การ
ประเมินความดี ความชอบ การ
แตงตั้งโยกยาย การดําเนินการ

 
ตารางที่ ๔ ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
       การทุจริต โดยการวิเคราะห จากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทําการประเมิน 
            (ดี/พอใช/ออน) เพื่อประเมินวา ความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยงอยูระดับใด จะไดนําไปบริหาร 
              จัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
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ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณความเสี่ยง ที่มีคาความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลําดับความรุนแรง     
จัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริตตอไป 
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ที ่ รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไมดําเนินการตามลําดับการขอ 
-จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน แผนผัง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหละเอียด 
ชัดเจน และเผยแพรใหเจาหนาที่ใน 
หนวยงานไดรับทราบและถือปฏิบัติให 
เปนแนวทางเดียวกัน 
- กําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอ 
เรื่องตามลําดับคําขอ 

2 ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมิน 
ความดีความชอบ การแตงตั้ง โยกยายการดําเนินการวินัย 
เปนตน 

- จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดาน 
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมใหความรู 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง 
การที่เก่ียวของเกี่ยวกับการรบริหาร 
งานบุคคล กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับ 
วินัยพนักงานสวนทองถิ่น และ 
เจาหนาที่ในหนวยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาเชาบาน คาเบี้ย 
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

- จัดกิจกรรมฝกอบรม ใหความรู 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง 
การที่เก่ียวของและกิจกรรมใหความรู 
เกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนทองถิ่น 
ใหกับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา 
ทองถิ่น และเจาหนาที่ในหนวยงาน 



ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝาระวัง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการ
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนท่ี ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการสรางตะแกรงดัก เพื่อเปนการยืนยัน
ผลการปองกันหรือแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยง
การทุจริตตอไป ออกเปน 3 สี ไดแก สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

 
ตารางที ่๖ ใหรายงานสถานะของการเฝาระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ วาอยูในสถานะ 
    ความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทํากิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยูในขายที่ยังแกไขไมได 
 
สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพิ่ม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ/นโยบาย/ 
      โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับ 
      ความรุนแรง < ๓ 
สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ/ 
   กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลงระดับความรุนแรง > ๓ 
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ที่ มาตรการปองกันการทุจริต รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการ
ทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 -จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให
ละเอียดชัดเจน และเผยแพรใหเจาหนาที่ในหนวยงานไดรับ
ทราบและถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
- กาํชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเสนอเรือ่งตามลําดับคําขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม
ดําเนินการตามลําดับการขอ 

   

2 - จัดกิจกรรมฝกอบรม สงเสริมดาน 
คุณธรรม จริยธรรม กจิกรรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการรบริหารงาน
บุคคล กิจกรรมใหความรูเกีย่วกับวินยัพนักงานสวนทองถิ่น 
และเจาหนาที่ในหนวยงาน 

ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
เชน การประเมินความดีความชอบ การ
แตงตั้ง โยกยายการดําเนินการวินัยเปน
ตน 

   

3 - จัดกจิกรรมฝกอบรม สงเสริมดาน 
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมใหความรูเกีย่วกบัระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและกิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกบัวินยัพนักงานสวนทองถิ่นใหกบัผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ในหนวยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน 
คาเชาบาน คาเบีย้เลี้ยง คาพาหนะ คาที่
พัก 

   

สีแดง 

สีเหลือง 

เกินกวาการยอมรับ 

เกินกวาการยอมรับ 

เกินกวาการยอมรับ 

สีเขียว 



ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
        ขั้นตอนที่ ๗ นําผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตาม 
สถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนท่ี ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยูในขายที่ยังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรม 
หรือมาตรการ อะไรเพิ่มเติมตอไป โดยแยกสถานะเพื่อทําระบบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้ 
   ๗.๑ เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
   ๗.๒ เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
   7.3 ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทําระบบความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ตารางที ่๗ ตารางจัดทําระบบความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 
 - 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- 

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 
 - 

มาตรการปองกันการทุจริต เพิ่มเติม 

- 

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ 
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม 
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน 
ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
เชน การประเมินความดีความชอบการ 
แตงตั้ง โยกยาย การดําเนินการวินัย 
เปนตน 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน 
คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาที่พัก 
 

ความเห็นเพิ่มเติม 

ใหเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

ใหเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

ใหเฝาระวังอยางตอเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทําตารางการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ ๘ เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ 
ทุจริตตามขั้นตอนท่ี ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขยีว หมายถึง สถานะ 
ความเสี่ยงต่ํา สีเหลือง หมายถึง สถานะความเสี่ยงปานกลาง สีแดง หมายถึง สถานะความเสี่ยงระดับสูงมากเพื่อ 
เปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

 
 

 
1 
๒ 
๓ 

สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
เขียว                           เหลือง                                แดง 
/                                   -                                     - 
/                                   -                                     - 
/                                   -                                     - 

๑๓

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 9 เปนการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ตอผูบริหาร 
ของหนวยงาน ซึ่งหวงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยูกับหนวยงาน เชน รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่ง 
แบบในรายงานตามตารางที่ ๙ และตารางที่ ๑๐ สามารถปรับไดตามความเหมาะสมของหนวยงาน 

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

         ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง       แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญปงบประมาณ2565                                  
       
          โอกาส/ความเสี่ยง              1.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความคิดเห็นขออนุมัติ  อนุญาตไมไดดําเนินการ          
                                              ตามลําดับคําขอ               

                                              2.ความไมโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน การประเมินความดี ความชอบ การ   
                                              แตงตั้ง   โยกยาย การดําเนินการวินัย เปนตน 

                                             3. เบิกเงินราชการตามสิทธิเปนเท็จ เชน คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก 

             สถานะของการดําเนินการ       �ยังไมไดดําเนินการ 

             จัดการความเสี่ยง                  เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

                                                          �เริ่มดําเนินการไดบาง แตยังไมครบถวน 

                                                     � ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

                                                      
              ผลการดําเนินงาน               สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ประจําป 
                                                  งบประมาณ พ.ศ.2565   สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง 

                                                  ระดับต่ํา แตใหเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่อง 
 


