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อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 



 

 

คำนำ 
 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุ      
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนง ของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐ 
 การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันใน
ระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่
จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป้นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที ่ 
ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ใน
ฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหาร มีบทบาทในการขับเคลื ่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบ      
ธรรมมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลด
ปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด จึงได้จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจ
ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการ
ความเส ี ่ยงของการดำเนินงานที ่อาจก่อให้เก ิดการทุจร ิตซึ ่งเป ็นมาตรการป้องกันการทุจร ิตเช ิงรุก                     
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกรูด 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
คำนำ 
ส่วนท่ี ๑ ความเป็นมา ๑ 
ส่วนท่ี ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 ๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทจุริต ๒ 
 ๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร ๒ 
 ๓. กรอบการบรหิารความเสี่ยงการทจุริต  ๒ 
 ๔. องค์ประกอบที่ทำใหเ้กิดการทจุริต ๔ 
 ๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ 
 ๖. ข้ันตอนประเมินความเสี่ยงการทจุริต ๙ ข้ันตอน  ๕ 
  ข้ันตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง ๖ 
  ข้ันตอนที่ ๒ การวิเคราะหส์ถานะความเสี่ยง ๘ 
  ข้ันตอนที่ ๓ เมทรกิสร์ะดับความเสี่ยง ๙ 
  ข้ันตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ๑๑ 
  ข้ันตอนที่ ๕ แผนบรหิารความเสี่ยง ๑๓ 
  ข้ันตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสีย่ง ๑๔ 
  ข้ันตอนที่ ๗ จัดทำระบบบรหิารความเสี่ยง ๑๕ 
  ข้ันตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ๑๖ 
  ข้ันตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ๑๗ 
ภาคผนวก 
ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทจุริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางท่ี ๑ ตารางระบุความเสี่ยง ๘ 
ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง ๙ 
ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนข้อมลูที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิต ิ ๑๐ 
ตารางท่ี ๓.๑ ระดบัความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๑๑ 
ตารางท่ี ๓.๒ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard ๑๑ 
ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ๑๒ 
ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ๑๓ 
ตารางท่ี ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ๑๔ 
ตารางท่ี ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง ๑๖ 
ตารางท่ี ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง ๑๗ 
ตารางท่ี ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๑- 
 

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา 
 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ในการประชุม คตช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐    
ที่เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ “ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของ
ทางราชการต่อต้าน การรับสินบนทุกรูแบบ” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เสนอ ทั้งนี้ คตช. ได้มอบหมายให้สำนักงาน 
ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คตช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 
  สืบเนื่องจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ประกาศ
ผลคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๕ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๑๐๑ จากประเทศที่เข้าร่วม
ประเมินทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยมะคะแนน ๓๘ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๓๖ 
จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน ๑๖๘ ประเทศ ผลคะแนนพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวย
ความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีแหล่งการประเมินที่คะแนนลดลง
ทั้งหมด ๔ แหล่งการประเมิน คือ GI (๒๒ คะแนน) WEE (๓๗ คะแนน) PERC (๓๘ คะแนน) และ EIU (๓๗ 
คะแนน) โดยแหล่งการประเมินที่เกีย่วข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
และการสำรวจจากนักธุรกิจ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศว่าภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินสินบนในกระบวนการต่างๆ  มากน้อยเพียงใด 
   สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริต จึงเล็งเห็นว่าเพื่อขับเคลื่อนภาครัฐสู่ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการให้บริหารในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
อันเป็นการแก้ไขปัญหาหารรับสินบนซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลคะแนนแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับ
การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ ให้ดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้พิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ยังมีการทุจริตของ
งานปฏิบัติงานด้านอื่นๆ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องมีคู่มือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงาน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เ กิดการทุจริต       
ซึ่งผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานต้องให้ความสำคัญลำถือเปน็นโยบายขององค์กรด้วยการสั่งการและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและเป็นการยกระดับค่า CPI 



 

 

-๒- 
 

ส่วนที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที ่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะไดม้ี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ 
ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพติอไป 
 

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง
ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสีย่งไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามรชภาระงานปกติ
ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Pre-Decision 
 

Pre-Decision VS Post-Decision 
 

 

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน 
COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน
ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐ต เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal 
Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็น
แนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี๒๐๑๓ เป็น
แนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control -  Integrated Framework and Appendices 
การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติม
ในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของ 
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การกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสสนองต่อความ
คาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 
สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้  
องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
   หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความช่ือตรงและจริยธรรม 
   หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล 
   หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน 
   หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
   หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
   หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
   หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่เกิดการทุจริต 
   หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
   หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
   หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
  องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
   หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
   หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมในการดำเนินต่อไปได้ 
   หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
   หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   หลักการที่ ๑๗ - ประเมินละสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม                              
  ทั้ง องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริง และ นำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์ จึงจะทำให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
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  สำหรับคู่มือฉบับนี้ จะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ ใน
เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
   Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรบัรูว่้าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ำอีก 
   Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งช้ีบางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
   Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดใน
ส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามี โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known 
Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยกรปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าง
ให้การทุจริตเข้ามาอีกด้วย 
   Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปราม
ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต (Unknown Factor) 
 

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต 
  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ 
Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ  คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ 
Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) 
 

 
 

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  คู่มือนี้จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
  ๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
  ๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
  ๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
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๖. ขัน้ตอนการประเมินความเสีย่งการทุจริต มี ๙ ข้ันตอน ดังนี้ 
 

 
 
 

ขั้นตอนการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  ก่อนทำการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จาก
ภารกิจในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน ซึ่งคู่มือนี้ได้จำแนกขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทจุรติไว้ 
๓ ด้าน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่ วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อ
คัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทด้านนั้นๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ 
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เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทำการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างในการประเมินความเสี่ยง 
ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 
 
  

ขั้นตอนท่ี ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์
การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อม
ประกอบไปด้วยขั ้นตอนย่อย ในการระบุความเสี ่ยงตามขั ้นตอนที ่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี ่ยงอธิบาย
รายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึง
ความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดำเนินงานที่
ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริต
นั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown 
Factor 
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ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสียง (Know Factor และ Unknow Factor) 
 

 

ท่ี 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
๑. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   

- การพจิารณาการตรวจสอบ การเสนอความเห็นชอบของการอนุมัติ 
อนุญาตไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

 ✓ 

- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มกีรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน  ✓ 
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง

หน้าท่ี 
  

- ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการ ที่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรอืมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลงั 

 ✓ 

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จา่ยงบประมาณและ
การบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

  

- ผู้ใช้รถยนต์ราชการ นำไปใช้ส่วนตัว  ✓ 
- เบิกเงินราชการตามสิทธ์ิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ และค่าเช่าทีพ่ัก 

 ✓ 

 

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด  
 - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง 
Known Factor 
 - หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส
เกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor 
  - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได ้
 
ขั้นตอนท่ี ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
 ข้ันตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสีย่งการทุจริตของ
แต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความ
เสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๙- 
 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑. การพิจารณาการตรวจสอบ การเสนอความเห็นชอบของการอนุมัติ อนุญาต

ไม่ได้ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
- ✓ - - 

๒. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน - ✓ - - 
๓. ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการ ที่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรอืมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลงั 
- ✓ - - 

๔.  ผู้ใช้รถยนต์ราชการ นำไปใช้ส่วนตัว 
เบิกเงินราชการตามสิทธ์ิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ 
และค่าเช่าที่พัก 

- ✓ - - 

๕. เบิกเงินราชการตามสิทธ์ิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ 
และค่าเช่าที่พัก 

- ✓ - - 

 

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต  
 ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 ตามไฟสีจราจร - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 ตามไฟสีจราจร - สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 
 ตามไฟสีจราจร - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
ขั้นตอนท่ี ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Rkisk level matrix) 
 ข้ันตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่
เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเปน็ของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณ
ด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ – ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 
 ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือ
ข้ันตอนน้ัน เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจรติที่ต้องทำการป้องกนัไม่
ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒ 
   - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเป็นกจิกรรม หรือข้ันตอนรองของกระบวนงานน้ันๆ แสดง
ว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่า
ของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น 
 

 



 

 

-๑๐- 
 

(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๑) 
(เกณฑ์พจิารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสีย่งการทจุริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD) 

 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 
รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
   - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกรระทบทางการเงิน รายได้ลด 
รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
   - ก ิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อผู ้ใช้บริการ กลุ ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓ 
   - กิจกรรมหรือขั ้นตอนการปฏิบัติงานนั ้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ 
(ตัวอย่างตามตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 
 

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ 
(หรือตารางเทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

 

 
ท่ี 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเป็น
ของการเฝา้ระวัง 

๓ ๒ ๑ 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ   

๓ ๒ ๑ 

 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น X รุนแรง 

๑. การพิจารณาการตรวจสอบ การเสนอความ
เห็นชอบของการอนุมัติ อนุญาตไม่ได้
ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

๒ ๒ ๔ 

๒. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบ
ระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน 

๒ ๒ ๔ 

๓. ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ 
หรือจัดทำโครงการ ที่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ในภายหลัง 

๒ ๒ ๔ 

๔ ผู้ใช้รถยนต์ราชการ นำไปใช้ส่วนตัว ๒ ๒ ๔ 
๕. เบิกเงินราชการตามสิทธ์ิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า

บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก 
๒ ๒ ๔ 

 

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม  
              (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) 

 



 

 

-๑๑- 
 

แนวทางในการพิจารณา 
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 

ตารางที่ ๓.๑ ระดบัความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

 

ท่ี 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก  

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
๒ - 

๒. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลา
กำหนดที่ชัดเจน 

๒ - 

๓. ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำ
โครงการ ที่มผีลประโยชน์ทับซอ้น หรอืมีการแลกรับ
ผลประโยชน์ในภายหลัง 

๒ - 

๔. ผู้ใช้รถยนต์ราชการ นำไปใช้ส่วนตัว ๒ - 
๕. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั 
๒ - 

 

ตารางที่ ๓.๒ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ    
การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน    
ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการ ที่มผีลประโยชน์ทับซ้อน หรอืมีการ
แลกรบัผลประโยชน์ในภายหลัง 

   

ผู้ใช้รถยนต์ราชการ นำไปใช้ส่วนตัว    
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั    

 
ขั้นตอนท่ี ๔ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Rkisk level matrix) 
 ข้ันตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการ
ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยุ่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 



 

 

-๑๒- 
 

 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสีย่งการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ 
อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

ดี ต่ำ (๑) ค่อนข้างต่ำ (๒) ปานกลาง (๓) 
ค่อนข้างต่ำ (๔) ปานกลาง (๕) ค่อนข้างสูง (๖) 
ปานกลาง (๗) ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบ 
ระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน 

ดี ต่ำ (๑) ค่อนข้างต่ำ (๒) ปานกลาง (๓) 
ค่อนข้างต่ำ (๔) ปานกลาง (๕ ค่อนข้างสูง (๖) 

ปานกลาง (๗) ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือ
จัดทำโครงการ ทีม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือมีการ
แลกรบัผลประโยชน์ในภายหลัง 

ดี ต่ำ (๑) ค่อนข้างต่ำ (๒) ปานกลาง (๓) 
 ค่อนข้างต่ำ (๔ ปานกลาง (๕) ค่อนข้างสูง (๖) 
 ปานกลาง (๗) ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

ผู้ใช้รถยนต์ราชการ นำไปใช้ส่วนตัว ดี ต่ำ (๑) ค่อนข้างต่ำ (๒) ปานกลาง (๓) 
ค่อนข้างต่ำ (๔) ปานกลาง (๕) ค่อนข้างสูง (๖) 
ปานกลาง (๗) ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก 

ดี ต่ำ (๑) ค่อนข้างต่ำ (๒) ปานกลาง (๓) 
 ค่อนข้างต่ำ (๔) ปานกลาง (๕) ค่อนข้างสูง (๖) 
 ปานกลาง (๗) ค่อนข้างสูง (๘) สูง (๙) 

 

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน)  
เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความ
รุนแรงของความเสี่ยง 
 
 

 



 

 

-๑๓- 
 

ขั้นตอนท่ี ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
Risk – Control Matirx Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปาน
กลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินควบคุม
เสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบความสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่
ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสีย่งในเชิงเฝ้าระวงความเสีย่งการทุจรติ หรือให้
หน่วยงานทำการพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีอ
กาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม) 

 

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด 

 

ท่ี รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
- จัดทำคู่มือการปฏิบัตงิาน แผนผงั ข้ันตอนการปฏิบัตงิานให้
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รบั
ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

- กำชับให้เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดบัคำขอ 
๒. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบ 

ระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน 
- กำหนดข้ันตอนดำเนินการพจิารณาอนุมัติ อนญุาต เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และระบุระยะเวลาให้ชัดเจนทุกข้ันตอน 
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ให้ละเอียดชัดเจน 

๓. ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการ ทีม่ี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือมกีารแลกรบัผลประโยชน์ในภายหลงั 

- รับฟงัความคิดเห็น และจัดประชาคมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่พฒันาโครงการ 

๔. ผู้ใช้รถยนต์ราชการ นำไปใช้ส่วนตัว - การกำกบัดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้รถยนตร์าชการที่
อยูใ่นความควบคุม และรบัผดิชอบให้นำไปใช้ เพื่อกิจการ
ส่วนรวม 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เกีย่วข้อง 

๕. เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กจิกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสัง่การที่เกี่ยวข้อง และกจิกรรมให้ความรูเ้กี่ยว
วินัยพนักงานส่วนท้องถ่ินให้กบัผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 



 

 

-๑๔- 
 

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
ขั้นตอนท่ี ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝา้ระวังความเสี่ยง 
 ข้ันตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ท่ี 
 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
๑. - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ข้ันตอน

การปฏิบัตงิานใหล้ะเอียดชัดเจน และเผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
- กำชับให้เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามลำดับคำขอ 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนญุาต ไม่
ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

✓   

๒. - กำหนดข้ันตอนดำเนินการพจิารณาอนุมัติ อนญุาต 
เป็นลายลักษณ์อกัษร และระบรุะยะเวลาให้ชัดเจน
ทุกข้ันตอน 
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานใหล้ะเอียดชัดเจน 

การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มี
กรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน 

✓   

๓. - รับฟงัความคิดเห็น และจัดประชาคมสร้าง
การมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่พัฒนา
โครงการ 

ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลง
พื้นที่ หรือจัดทำโครงการ ที่มผีลประโยชน์
ทับซ้อน หรือมีการแลกรับผลประโยชน์ใน
ภายหลัง 

✓   

๔. - การกำกบัดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้
รถยนตร์าชการทีอ่ยู่ในความควบคุม และรบัผิดชอบ
ให้นำไปใช้ เพื่อกจิการส่วนรวม 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้ใช้รถยนต์ราชการ นำไปใช้ส่วนตัว ✓   

 



 

 

-๑๕- 
 

 

ท่ี 
 

มาตรการป้องกันการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
๕. - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 

จริยธรรม กจิกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง และ
กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยววินัยพนักงานส่วน
ท้องถ่ินให้กบัผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่า
เช่าที่พัก 

✓   

 

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ใน
สถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที ่อยู ่ในข่ายความเสี ่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/
นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓ 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
เพิ่มข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง มากกว่า ๓ 
 

 
 
ขั้นตอนท่ี ๗ จัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ข้ันตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจรติ จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ 
๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

-๑๖- 
 

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง 
๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกจิกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
- - 

 

๗.๒ (สถานะสเีหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรบัได้ ควรมีกจิกรรมเพิ่มเติม 
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
- - 

 

๗.๓ (สถานะสเีขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) มาตรการป้องกันการทุจริต เพ่ิมเติม 
การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นของการ
อนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ 

ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบ 
ระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน 

ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือ
จัดทำโครงการ ทีม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือมีการ
แลกรบัผลประโยชน์ในภายหลัง 

ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

ผู้ใช้รถยนต์ราชการ นำไปใช้ส่วนตัว ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ อละค่าทีพ่ัก 

ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 

ขั้นตอนท่ี ๘ จัดจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง 
ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

-๑๗- 
 

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

 

ท่ี 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
๑. ✓ - - 
๒. ✓ - - 
๓. ✓ - - 
๔. ✓ - - 
๕. ✓ - - 

 

ขั้นตอนท่ี ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ข้ันตอนที่ ๙ เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของ  
การรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งแบบในการรายงาน ตามตารางที่ ๙ 
และตารางที่ ๑๐ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
 

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด 

ช่ือแผนบรหิารความเสี่ยง แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โอกาส/ความเสี่ยง การพิจารณาตรวจสอบและและเสนอความเห็นขออนมุัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 
สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยงัไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามตอ่เนื่อง 
 เริม่ดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเ้หมาะสม 
 เหตผุลอื่น (โปรดระบุ) ................................................................................................... 

ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนตำบลกรูด ประจำปงีบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ใหเ้ฝ้าระวัง 
และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



 

 

-๑๘- 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด 

ช่ือแผนบรหิารความเสี่ยง แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โอกาส/ความเสี่ยง การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน 
สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยงัไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามตอ่เนื่อง 
 เริม่ดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเ้หมาะสม 
 เหตผุลอื่น (โปรดระบุ) ................................................................................................... 

ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนตำบลกรูด ประจำปงีบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ใหเ้ฝ้าระวัง 
และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด 
ช่ือแผนบรหิารความเสี่ยง แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โอกาส/ความเสี่ยง ใช้อำนาจในการจัดสรรงบประมาณ ลงพื้นที่ หรือจัดทำโครงการ ที่มผีลประโยชน์ทับซ้อน หรอืมี

การแลกรบัผลประโยชน์ในภายหลงั 
สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยงัไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามตอ่เนื่อง 
 เริม่ดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเ้หมาะสม 
 เหตผุลอื่น (โปรดระบุ) ................................................................................................... 

ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนตำบลกรูด ประจำปงีบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ใหเ้ฝ้าระวัง 
และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

-๑๙- 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด 

ช่ือแผนบรหิารความเสี่ยง แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โอกาส/ความเสี่ยง ผู้ใช้รถยนต์ราชการ นำไปใช้ส่วนตัว 
สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยงัไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามตอ่เนื่อง 
 เริม่ดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเ้หมาะสม 
 เหตผุลอื่น (โปรดระบุ) ................................................................................................... 

ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนตำบลกรูด ประจำปงีบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ใหเ้ฝ้าระวัง 
และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันท่ี ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด 
ช่ือแผนบรหิารความเสี่ยง แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โอกาส/ความเสี่ยง เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก 
สถานะของการดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 

 ยงัไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามตอ่เนื่อง 
 เริม่ดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ใหเ้หมาะสม 
 เหตผุลอื่น (โปรดระบุ) ................................................................................................... 

ผลการดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนตำบลกรูด ประจำปงีบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ใหเ้ฝ้าระวัง 
และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 



 

 

-๒๐- 
 

ภาคผนวก 
ตัวอย่าง รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 

 

 
 
 
 
 



 

 

-๒๑- 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

-๒๒- 
 

 
 

 


