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ค าน า 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)” เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานขององค์กรจะปราศจากการทุจริตในทุก
รูปแบบหรือหากมีการกระท าทุจริตเกิดขึ้นองค์กรก็สามารถรับทราบและตอบโต้ได้อย่างอย่างทันท่วงที
รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เหมาะสมและ
สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือรูปแบบการกระท าทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวมเร็ว
และซับซ้อนมากขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร จึงได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต     
(Fraud Risk-Assessments: FRAs) ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาดไทร โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางประเมินความเสี่ยงทุจริต
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร มีกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในเชิงป้องกัน การค้นหาหรือ
ตรวจจับ และการตอบสนองต่อการทุจริตของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

1.  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมา
ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่
พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหาก  เกิดความเสียหายขึ้นก็จะ
เป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ
ป้องกันล่วงหน้าไว้โยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ งานแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง 
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ
การเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีก าร รับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้น าส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น 
ลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision  
 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013(Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment)  

หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  

หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication)  

หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้  
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 

                  ภายใน  

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล(Monitoring Activities)  

หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม  

ทั้งนีอ้งค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุม
ภายในม ีประสิทธิผล  
 
4. องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทจุริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง กดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับ ควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunity 
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5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558)  

5.2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ Opportunity  
5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร 

ภาครัฐ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การะบุความเสี่ยง  
2. การประเมินสถานะความเสี่ยง  
3. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจดัการทรัพยากร 

การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที ่
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแต่ละ
ประเภททีจ่ะท าการประเมิน ซึ่งได้จ าแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยง
การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐเมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงาน
ของประเภทด้านนั้นๆ และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันของกระบวนงานหรืองานนั้นๆ จากนั้นจึงลงมือ
ท าการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความ
เสี่ยงของการ ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ที่มีประสิทธิภาพ  

 
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
 

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง  
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

1 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน 
เพ่ือประหยัด งบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี 
การตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ 
 

2 การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม ผู้ด าเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเอง
สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

3 การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝาก
มาช าระให้กับการเงิน แต่กลับน าเงินไปใช้ส่วนตัว 

4 การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

5 การน าทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถยนต์ ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

6 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง การใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็นในแต่ละ
ภารกิจ เช่น น้ ามันมากเกนิความจ าเป็น 
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2. การประเมินสถานะความเสี่ยง  
 

ตารางท่ี 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการ 
ตรวจสอบการด าเนินงาน 

 ✓   

2 ผู้ด าเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเอง
สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

 ✓   

3 เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมา
ช าระให้กับการเงิน แต่กลับน าเงินไปใช้ส่วนตัว 

 ✓   

4 มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ✓   

5 การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถยนต์ ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

 ✓   

6 การใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็นในแต่ละ
ภารกิจ เช่น น้ ามันมากเกินความจ าเป็น 

 ✓   

 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
                    ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม :     ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน  
  ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้าม 
  หน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง :   ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก ไม่

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ  
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3. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
ตารางท่ี 3  ตารางประเมินค่าความเสี่ยงรวม  
 

ที ่ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานโอกาส/
ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต 

ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง  

3 2 1 

ระดับความรุนแรง  
ของผลกระทบ  

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม  
จ าเป็น x รุนแรง 

1 เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์
ในระหว่างการ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

 
2 

 
2 

 
4 

2 ผู้ด าเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด
จ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น
ญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

 
2 

 
2 

 
4 

3 เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้
กองทุนต่างๆฝากมาช าระให้กับ
การเงิน แต่กลับน าเงินไปใช้
ส่วนตัว 

 
2 

 
2 

 
4 

4 มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ
หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
2 

 
2 

 
4 

5 การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
รถยนต์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

 
2 

 
2 

 
4 

6 การใช้ทรัพยากรมากเกินความ
จ าเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น 
น้ ามันมากเกินความจ าเป็น 

 
2 

 
2 

 
4 

 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง  
ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/

ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/

ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้  
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ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่าง
การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการพิจารณา 

3  

2 ผู้ด าเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง
คุยได้ง่าย 

3  

3 เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้กองทุน
ต่างๆฝากมาช าระให้กับการเงิน แต่กลับ
น าเงินไปใช้ส่วนตัว 

3  

4 มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคล
ทีม่ีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

3  

5 การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถยนต์ 
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

3  

6 การใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็นใน
แต่ละภารกิจ เช่น น้ ามันมากเกินความ
จ าเป็น 

3  

 
ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
  

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

1 2 3 

1 เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับ
งาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา 

x   

2 ผู้ด าเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิท
หรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

x   

3 เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาช าระ
ให้กับการเงนิ แต่กลับน าเงินไปใช้ส่วนตัว 

x   

4 มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

x   

5 การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถยนต์ ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

x   

6 การใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น 
น้ ามันมากเกินความจ าเป็น 

x   
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4. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง  

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน 

ดี พอใช้ อ่อน 
เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจ
รับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

✓   

ผู้ด าเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิท
หรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

✓   

เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมา
ช าระให้กับการเงิน แต่กลับน าเงินไปใช้ส่วนตัว 

✓   

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

✓   

การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถยนต์ ไฟฟ้า 
คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

✓   

การใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็นในแต่ละภารกิจ 
เช่น น้ ามันมากเกินความจ าเป็น 

✓   

 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสีย

ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร 

แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่ง

หน้าที่ 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความ

เสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการ

ทุจริต 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1 เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา ส่ง
โครงการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้าง
ภาครัฐ(Construction Sector Transparency Initiative : 
CoST) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง มีภาค ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าร่วม ประชุมและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการ 
ด าเนินงาน พร้อมทั้งให้ภาคประชาชนเข้า ร่วมตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการได้ ตลอดเวลา 

2 ผู้ด าเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง
ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ
ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 

3 เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้กองทุน
ต่างๆฝากมาช าระให้กับการเงิน แต่
กลับน าเงินไปใช้ส่วนตัว 

-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาช าระเงินด้วย
ตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง 

4 มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

-มีการประกาศรับสมัครและด าเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5 การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

-มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด                          

6 การใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็น
ในแต่ละภารกิจ เช่น น้ ามันมากเกิน
ความจ าเป็น 

-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง 
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6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 
ที ่ มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจรับงาน 
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา ส่งโครงการ
เข้าร่วมโครงการความโปร่งใส ใน
การก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector 
Transparency Initiative : 
CoST) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง มี
ภาค ประชาชนท่ีมสี่วนไดส้่วนเสีย
เข้าร่วม ประชุมและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการ ด าเนินงาน 
พร้อมท้ังให้ภาคประชาชนเข้า 
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการได ้ตลอดเวลา 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ใน
ระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา 

   

2 -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ
จัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง 

ผู้ด าเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง
ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ
ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

   

3 -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่างๆ มาช าระเงินด้วย
ตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง 

เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้น าเงินที่ลูกหนี้
กองทุนต่างๆฝากมาช าระให้กับ
การเงิน แต่กลับน าเงินไปใช้ส่วนตัว 

   

4 -มีการประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

   

5 -มีการท าทะเบียนควบคุมการ
ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด                          

การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

   

6 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สร้างจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง 
 

การใช้ทรัพยากรมากเกินความ
จ าเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ ามัน
มากเกินความจ าเป็น 
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 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / 

นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 

กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 
 
7. จัดท าระบบความเสี่ยง 
ตารางท่ี ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีแดง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 
  
  

 
๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเหลือง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม 

- - 
  
  

 
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต 
(สถานะสีเขียว) 

ความเห็นเพ่ิมเติม 

- - 
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การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
การจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามข้ันตอน 

มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ า สีเหลือง 
หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหาร 

8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 

ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทจุริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
    
    
    

9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.............................................................. 
หน่วยงานที่ประเมิน .......................................................................................................... ................... 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

........................................................................... ....................................... 

...................................................................................................................  
ผลการด าเนินงาน  
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ตารางท่ี ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

 
 
หน่วยงานที่เสนอขอ ........................................................................................... ......................................... 
วันที่เสนอขอ ……………………………………………………………...................................................................…….. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1……………………………………………………………………………. 

2…………………….………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………. 
 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 


