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คำนำ 

            แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ.
2561-2565) ประเด็นปฏิรูปที่  2 ดานการปองปราม ไดกำหนดให  ศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต  (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการเปน
ประจำทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงานภาครฐั กำหนดดัชนีท่ี 10 การปองกันการทุจริต การประเมินความ
เสี่ยง ของการดำเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมี
การ กำหนดเปนมาตรการปองกันการรับสินบน มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 
ผลประโยชนสวนรวม ทั้ งนี้  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตอตานทจุริต (Zero Tolerance 
and Clean Thailand)” ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)  

                  องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ตามกรอบการประเมินความ
ทุจริต 3 ดาน คือ  
            1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต   
            2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ 

  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
             ทรัพยากรภาครัฐ  
   รวมทั้งกำหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการปองกันความเสี่ยงของการดำเนินงานท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย และ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิภาพตอไป  
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1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ไดกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศ ไทยมี

ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยีง”     
มีเปาหมายการพัฒนาทีส่ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยน “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” 
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนวยงานของรฐั ทำหนาทีใ่นการ 
กำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมมาภิบาล ปรับ
วฒันธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม มคีวามทันสมัย  รวมท้ังใหมีความ
โปรงใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชา
สงัคม  เครือขายตางๆ ชมุชนและประชาชน สอดสอง เฝาระวังใหขอมูลและรวมตรวจสอบการดำเนินการ
ของ หนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
บุคลากรภาครัฐใหเกิดข้ึนในสังคม การปรับเปล่ียนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปน
รูปธรรม และสรางจิตสำนึกคานิยมใหทุกภาคสวนต่ืนตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมชิอบทุก
รูปแบบ  

2. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ไดกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance  and clean 
Thailand)” มีพันธะกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมมากิบาลใน การบริหาร
จัดการทุกภาคสวนและปฏิรูปกระบวนการปองกนัและปราบปรามการทจุริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทา
สากล  สรางสังคม ท่ีไมทนตอการทุจริต มุงเนน ใหความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ 
“ที่ไมทนตอการทุจรติ” สรางวัฒนธรรม ตอตานการทุจริต ตอตานการทุจริตทุกรปูแบบ มีจติสำนึกสาธารณะ 
สามารถแยกแยะระหวาง ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิง
รุก เนนการพัฒนากลไกกระบวนงานดานการปองกันการทจุริตใหมีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  เพ่ือลดโอกาสการทุจริต เสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหมธีรรม
มาภิบาล  

3. ตามคำส่ังคณะรักษาความสบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557  เร่ือง
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ทีก่ำหนดใหทกุสวนราชการและหนวยงานของรัฐ
กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและ
หนวยงานของรฐั โดยมุงเนนการสรางธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสรมิการมีสวนรวมจาก ทุก
ภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
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4. แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรปูท่ี 2 ดานการปองปราม กลยุทธที่ 2 ใหหัวหนาสวนราชการมีมาตรการเสรมิสราง วัฒนธรรมองคกรใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการดาเนินงาน เชนการ วางระบบการประเมิน
ความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในดานตางๆ   

     5.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยตัวชี้วัด การปองกันการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป การดำเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

6. สำนักงานงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท)      
ไดวางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการตามแผนปฏิรูป ประเทศดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2564) ประเด็น ปฏิรูปที่ 2 ดานการ
ปองปรามโดยมีกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในดาน 3 ดาน ดังน้ี  

     1.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหนวยงาน
ที่มีภารกิจใหบรกิารประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจาร
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)  

      2.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาท่ี  
      3.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ  
องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย ไดตระหนักถึงความสำคัญ และถือเปนนโยบายในเรื่อง

ของการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในการท่ีจะกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในองคกร จึงไดดำเนินการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขึ้น เพ่ือ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองคการบริหารสวนตำบลและจัดวางมาตรการปองกัน
ในการตรวจ สอบ  เฝาระวัง เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายขึ้นในองคกรได 
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1. วตัถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเส่ียงที่อาจกอใหเกิดการทจุริตในองคกร
ได ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงดานการทุจรติ การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการ ควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมใน การตอตานการ
ทจุริตใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การน า เคร่ืองมือ
ประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดำเนินการของ องคกรจะไม
มีการทุจริต หรอืในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคดิโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวา องคกรอ่ืน หรือ
หากเกดิความเสียหายขึ้นกจ็ะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนำเคร่ืองมือ ประเมินความเส่ียง
มาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไมใชการ
เพิ่มภาระงานแตอยางใด  

วัตถุประสงคหลกัของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมี  
มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดาเนินงานที่อาจกอใหเกดิการ
ทจุริต  ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมคีวามแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความ  

เสี่ยงกอนปฏิบัติงานทุกคร้ังและแทรกกจิกรรมการตอบโตความเส่ียงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระ งาน
ปกติของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกัน โดยเปนสวนหนึ่งของความ รับผิดชอบปกติ
ที่มกีารรับรูและยอมรบัจากผูท่ีเก่ียวของ (ผูนำสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision  สวนการตรวจสอบ
ภายในจะเปนในลักษณะกำกับติดตามความเส่ียงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ  Post-Decision  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนที่ ๒ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

VS Pre-decision Post-decision 
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                   3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน
COCO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 
หลักการ ดังน้ี  

องคประกอบที่ 1 : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการที่ 1 – องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  

หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกำกับดูแล  

หลักการที่ 3 – คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน  

หลักการที่ 4 – องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  

หลักการที่ 5 – องคกรผลักดันใหทุกตำแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ 2 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

หลักการที่ 6 – กำหนดเปาหมายชัดเจน  

หลักการที่ 7 – ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม  

หลักการที่ 8 – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  

หลักการที่ 9 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ 3 : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

หลักการที่ 10 – ควบคมุความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

หลักการที่ 11 – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม  

หลักการที่ 12 – ควบคมุใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบที่ 4 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  

หลักการที่ 13 – องคกรมีขอมูลที่เก่ียวของและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 – มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดำเนินตอไปได  

หลักการที่ 15 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ 5 : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  

หลักการที่ 16 – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที ่14 – ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคมุภายในทันเวลาและ 

                    เหมาะสม  
 

ทั้งนี้องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present  &  

Function (มอียูจริงและนำไปปฏิบัติได) อีกทั้งทำงานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทำใหการ ควบคุม
ภายในมีประสิทธิผล 
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กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริตม4ีกระบวนการ ดังนี ้ 

 Corrective : แกไขปญหาท่ีเคยรับรูวาเกิด ส่ิงที่มปีระวัติอยูแลว ท า
อยางไรจะ ไมใหเกิดข้ึนซ้ำอกี  

 Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเส่ียง ท าอยางไร
จะตรวจพบ ตองสอดสองต้ังแตแรก ต้ังขอบงชี้บางเร่ืองที่นาสงสัยทำ
การลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแส นั้นแกผูบริหาร  

 Preventive : ปองกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีนำไปสูการสุมเสี่ยงตอ
การกระทำผิด  ในสวนที่พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน 
คาดหมายไดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known  Factor) ทั้งที่รูวา
ทำไปมีความเส่ียงตอการทุจริต จะตองหลีกเล่ียงดวยการปรับ 
Workflow ใหม ไมเปด ชองวางใหการทุจริตเขามาไดอีก  

 Forecasting : การพยากรณประมาณการส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นและ
ปองกันปองปราม ลวงหนาในเรื่องประเด็นที่ไมคุนเคย ในสวนที่เปน
ปจจัยความเส่ียงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการ ลวงหนาใน
อนาคต (Unknown Factor)  

  ๔. องคประกอบที่ทำใหเกิดการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจัยที่นำไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรง 
กดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุม 
กำกับควบคุมภายในขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ 
ตามทฤษฎี สามเหล่ียมการทุจริต (Fraud Triangle)  

 
 

 

 

 

 

องคป์ระกอบการทจุริตหรือสามเหลียมทุจริต 

(The Fraud Triangle) 
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๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ี มี
ภารกิจใหบรกิารประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)  

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที ่ 

                   3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบรหิาร จัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ  

 

 

 

 

การพจิารณาอนุมตัิ อนุญาต

การใช้อาํนาจตําแหน่งหน้าที

การใช้จ่ายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
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 ๖. ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การระบคุวามเสี่ยง

การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง

เมทรกิสระดับความเส่ียง

การประเมนิการควบคมุความเสี่ยง

แผนบรหิารความเสี่ยง

การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง

การจัดทําระบบความเสี่ยง

การจัดทํารายงานบรหิารความเสี่ยง

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
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1. การระบุความเสี่ยงการทุจริต  

1. ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  

 การอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรอืรื้อถอนอาคาร 

2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอำนาจและตำแหนงหนาที่ 

 การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาท่ีที่ไดรับแตงต้ัง/มอบหมาย 

3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ 

    ทรัพยากรภาครัฐ  

 การนำทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว 
 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
 การเบิกจายงบประมาณ 

 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

 
ที่ 
  

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

KnowFactor Unknown Factor 

1. การอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
 เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน จากการ

ตรวจแบบ การอนญุาตกอสราง 

   
  

2. การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ที่ไดรับแตงตั้ง/มอบหมาย 
 การเลือกปฏิบัตใินการใหบริการกับประชาชนโดยคำนึงถึง

ผลประโยชนตอบแทน ความสัมพันธ สถานะทางสังคม 

  
  

3. การนำทรัพยสนิของราชการไปใชสวนตัว 
 การไมศึกษากฎ ระเบียบการยืมใชสิ่งของที่กำหนดไว 
 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดการดูแล ควบคุม ติดตาม 

 
 

 
  

4. การจัดซื้อจัดจางพัสดุ 

 การดำเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบ 
 การใชอำนาจหนาหนาที่สั่งการโดยไมเปนไปตามระเบียบ 

  
  

 

 



๙ 

 
ที่ 
  

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

KnowFactor Unknown Factor 

5  การเบิกจายงบประมาณ 
 การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน/ไม

ถูกตองตามระเบียบ 

 
                 
  

คำอธิบาย Know Factor      : ความเสี่ยงทั้งปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวามี    
                                   โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำหรือมีประวัติอยูแลว  
            Unknown Factor : ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต     
                                   ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 
2 การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง  
 

 
 

 
 

ส

สถานะสีเขียว : ความเสียงระดบัตาํขียว : ความเสยีงระดบัตาํ

สถานะสีเหลือง : ความเสียงระดบัปานกลาง และสามารถใชค้วามรอบคอบ

ระมดัระวงั ในระหวา่งปฏิบติังานตามปกติ ควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสียงระดบัสูง เป็นกระบวนงานทีมีผูเ้กียวขอ้งหลายคน 

หลายหน่วยงานภายในองคก์ร มีหลายขนัตอน จนยากต่อการควบคุม  

สถานะสีแดง : ความเสียงระดบัสูงมาก เป็นกระบวนงานทีเกียวขอ้งกบั

บุคคลภายนอก คนทีไม่รู้จกัไม่สามารถตรวจสอบไดช้ดัเจน ไม่สามารถกาํกบั

ติดตามไดอ้ยา่งใกลชิ้ดหรืออยา่งสมาํเสมอ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)  
 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
1 การอนญุาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 

-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน จากการตรวจ
แบบ การอนุญาตกอสราง 

    

2 การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ที่ไดรับแตงต้ัง/
มอบหมาย 
-การเลือกปฏิบัติในการใหบริการกับประชาชนโดยคำนึงถึง
ผลประโยชนตอบแทน ความสัมพันธ สถานะทางสังคม 

    

3 การนำทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว 
-การไมศึกษากฎ ระเบียบการยืมใชสิ่งของท่ีกำหนดไว 
-เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดการดูแล ควบคุม ติดตาม 

    

4 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
-การดำเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบ 

-การใชอำนาจหนาหนาที่สั่งการโดยไมเปนไปตามระเบียบ 

    

5 การเบิกจายงบประมาณ 

-การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน/ไม
ถูกตองตามระเบียบ 

    

 
3. เมทริกสระดับความเสี่ยง(Risk Level Matrix)  

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความ เสี่ยงระดับสูงมาก  
ที่เปน สีสม และสีแดง จากตารางท่ี 2 มาทำการหาคาความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับความจำเปนของการเฝา
ระวัง ที่มีคา 1 – 3 คูณดวย ระดับความรนุแรงของผลกระทบท่ีมีคา 1 – 3  เชนกัน คา 1 – 3 โดยมีเกณฑ
ในการใหคา ดังน้ี 

3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

1) ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนหลังที่สำคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงวากิจกรรม หรือ 

ขั้นตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจำเปนสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองทำการ ปองกัน
ไมดำเนินการไมได คาของ MUST คือ คาที่อยูระดับ 3 หรือ 2  

2) ถาเปนกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงาน นั้นๆ  
แสดงวากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เปน SHOULD หมายถึงมีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยง การ
ทุจริต คาของ SHOULD หมายถึงมีความจำเปนต่ำในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต คาของ  SHOULD 
คือ คาที่อยูในระดับ 1 เทานั้น   
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เกณฑการพิจารณาระดับความจำเปนของการเฝาระวัง  

ระดับ 3 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  

ระดับ 2 หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจรติท่ีไมสูงมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ  

3.2 ระดับความรนุแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

1)กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย  Stakeholders
รวมถึง หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูที่ 2 หรือ 3  

2)กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันเก่ียวของกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลดรายจาย
เพ่ิม Financial คาอยูท่ี 2 หรอื 3  

3) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย   

Customer/User คาอยูที่ 2 หรือ 3  
4) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth คาอยูที่ 1 หรือ 2  
เกณฑการพิจารณาระดับความรนุแรงของผลกระทบ  

ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแล ในระดับที่ 
                     รุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกำกับดูแล ใน 
                     ระดับไมรนุแรง  

ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
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ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง 2 มิติ หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง 
             (Risk Level Matrix) 

 
ที่ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจำเปน 
ของการเฝาระวัง 

3   2   1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3   2   1 

คาความเสี่ยงรวม 
จำเปนXรุนแรง 

1 การอนญุาตกอสรางอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
-เปนความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชนทับซอนจากการตรวจ
แบบ การอนุญาตกอสราง 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

6 

2 การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงท่ี
ไดรับแตงตั้ง/มอบหมาย 
-การเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
กับประชาชนโดยคำนึงถึง
ผลประโยชนตอบแทน 
ความสัมพันธ สถานะทางสังคม 

 
 

2 
 

 
 

3 

 
 

6 

3 การนำทรัพยสินของราชการไปใช
สวนตัว 
-การไมศึกษากฎ ระเบียบการยืมใช
สิ่งของที่กำหนดไว 
-เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดการ
ดูแล ควบคุม ติดตาม 

 
 

 2 

 
 

2 

 
 

2 

4 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
-การดำเนินการจัดซื้อจัดจางไม
เปนไปตามข้ันตอนของระเบียบ 

-การใชอำนาจหนาหนาที่สั่งการ
โดยไมเปนไปตามระเบียบ 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

6 

5 การเบิกจายงบประมาณ 

-การตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจายไมครบถวน/
ไมถูกตองตามระเบียบ 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 
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ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง  
 

ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD 

1. การอนญุาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคาร 
-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับ
ซอนจากการตรวจแบบ การอนุญาตกอสราง 

 
 

2 

 

2. การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงท่ีไดรับ
แตงตั้ง/มอบหมาย 
-การเลือกปฏิบัติในการใหบริการกับ
ประชาชนโดยคำนึงถึงผลประโยชนตอบ
แทน ความสัมพันธ สถานะทางสังคม 

 
 

2 

 

3. การนำทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว 
-การไมศึกษากฎ ระเบียบการยืมใชสิ่งของที่
กำหนดไว 
-เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดการดูแล ควบคุม 
ติดตาม 

 
 

2 

 
 

 

4. การจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
-การดำเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบ 

-การใชอำนาจหนาหนาที่สั่งการโดยไมเปนไป
ตามระเบียบ 

 
 

2 

 

5. การเบิกจายงบประมาณ 

-การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจาย
ไมครบถวน/ไมถูกตองตามระเบียบ 

 
2 

 

 

ตารางที่ 3.2 ระดับความจำเปนของการเฝาระวัง  
  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผูมีสวนไดสวนเสียstakeholders รวมถึง หนวยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือขาย  X  
ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม Financial   X  
ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User   X  
ผลกระทบตอกระบวนการภายใน Internal Process  X   
กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth  X   
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Assessment)  

   ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ  

ดี       : จัดการไดทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน   

           องคกรไมมีผลเสียทางการเงิน ไมมรีายจายเพ่ิม  

พอใช  : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/     

           ผูรับมอบผลงานองคกรแตยอมรบัได มีความเขาใจ  

ออน   :  จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบ  

                              ถึงผูใชบรกิาร/ผูรับมอบผลงานและยอรับไมได ไมมีความเขาใจ  

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การ 
จัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง 

ระดับต่ำ 
คาความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

คาความเสี่ยง
ระดับสูง 

การอนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคาร 
-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับ
ซอนจากการตรวจแบบการอนุญาตกอสราง 

 
 
ดี 

 
 

ต่ำ 

 
 

คอนขางต่ำ 
 

 
 

ปานกลาง 
 

การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่ไดรับ
แตงต้ัง/มอบหมาย 
-การเลือกปฏิบัติในการใหบริการกับ
ประชาชนโดยคำนึงถึงผลประโยชนตอบ
แทน ความสัมพันธ สถานะทางสังคม 

 
 

ดี 

 
 

ต่ำ 

 
 

คอนขางต่ำ 
 

 

 
 
ปานกลาง 

 

การนำทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว 
-การไมศึกษากฎ ระเบียบการยืมใชสิ่งของที่
กำหนดไว 
-เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบขาดการดูแล 
ควบคุม ติดตาม 

 
ดี 

 
ดี 

 
ต่ำ 
 

ต่ำ 
 

 
คอนขางต่ำ 

 
คอนขางต่ำ 

 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 

การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
-การดำเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบ 

-การใชอำนาจหนาหนาที่สั่งการโดยไม
เปนไปตามระเบียบ 

 
ดี 
 

พอใช 

 
ต่ำ 

 
ต่ำ 

 
คอนขางต่ำ 

 
คอนขางต่ำ 

 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 

การเบิกจายงบประมาณ 

-การตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจายไมครบถวน/ไมถูกตองตามระเบียบ 

 
 

ดี 

 
 

ต่ำ 
 

 
 

คอนขางต่ำ 
 

 
 

ปานกลาง 
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5. แผนบริหารความเสี่ยง  

เลอืกเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4   

ที่อยูในชองคาความเสี่ยงอยูในระดับสูง คอนขางสูง ปานกลาง เพ่ือมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต
ตามระดับความรุนแรง  
 

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  

ชื่อ แผนบรหิารความเสี่ยงการทุจริต  ขององคการบรหิารสวนตำบลจำปาหวาย 

ที่ รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองการทจุริต 

1. การอนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคาร 

-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอน
จากการตรวจแบบการอนุญาตกอสราง 

1.สรางเสรมิคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรใน
องคกร โดยการผานที่ประชุมประจำเดือน การ
ฝกอบรม 

2. จัดทำมาตรการปองการทุจริต/การรับสินบน 

2.เผยแพรประชาสัมพันธขั้นตอนการทำงานผาน 

เวปไซต www.jumpawai.go.th และfacebook. 
: องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

2. การปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง/
มอบหมาย 

-การเลือกปฏิบัติในการใหบริการกับประชาชน
โดยคำนึงถึงผลประโยชนตอบแทน 
ความสัมพันธ สถานะทางสังคม 

1. จัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
ปฏิบัตงิาน/มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ/
มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

2.ฝกอบรมการปฏิบัติหนาใหเกิดโปรงใสมีคุณธรรม 

3. การนำทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว 
-การไมศกึษากฎ ระเบียบการยืมใชสิ่งของท่ี
กำหนดไว 

-เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบขาดการดูแล ควบคุม 
ติดตาม 

1.จัดทำประกาศหลักเกณฑการยืมทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตำบล 

2.แตงต้ังเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบวัสด/ุครภุัณฑ 

3.ชี้แจงทำความเขาใจกับบุคลากรในองคกร 

4. การจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
-การดำเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบ 

-การใชอำนาจหนาหนาที่สั่งการโดยไมเปนไป
ตามระเบียบ 

1.ชี้แจง/ทำความเขาใจกับเจาหนาที่ผูมีสวน
เก่ียวของ 

2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูบริหารและ
บุคลากร 

5. การเบิกจายงบประมาณ 

-การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายไม
ครบถวน/ไมถูกตองตามระเบียบ 

1.ชี้แจง/ทำความเขาใจเจาหนาที่ผูรับผิดชอบถือ
ปฏิบัตติามระเบียบ กฎหมายโดยเครงคัด 
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6 การจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  

โดยการแยกสถานะของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 สี ไดแก  

สถานะสีเขียว   : ไมเกิด กรณีที่อยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทำกิจกรรมเพิ่ม  

สถานะสีเหลือง : เกิด กรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/    

                    กิจกรรมที่เตรียมไว แผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง  3  
สถานะสีแดง    : เกิด กรณีที่อยูในขายยังแกไขไมได ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมขึ้นแผน    
                    ใชไมไดผล ความเสี่ยงการทุจริตไมลดลง ระดับความรุนแรง  3  

         
ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
 

ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 
1 1.สรางเสรมิคุณธรรม จริยธรรม

ใหแกบุคลากรในองคกร โดยการ
ผานที่ประชุมประจำเดือน การ
ฝกอบรม 

2. จัดทำมาตรการปองการทุจริต/
การรับสินบน 

2.เผยแพรประชาสัมพันธขั้นตอน
การทำงานผาน 
เวปไซต www.jumpawai.go.th 
และfacebook. : องคการบริหาร
สวนตำบลจำปาหวาย 

การอนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร 
-เปนความเสี่ยงจากการเกิด
ผลประโยชนทับซอน โดยรับ
ของขวัญหรือผลประโยชนอื่น  

 
 
 
 
 
  

  

2 1. จัดทำมาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน/มาตรการ
ตรวจสอบการใชดุลยพินิจ/
มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต 

2.ฝกอบรมการปฏิบัติหนาใหเกิด
โปรงใสมีคุณธรรม 

การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง
ที่ไดรับแตงตั้ง/มอบหมาย 
-เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
เจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้ง/
มอบหมายขาดความรูความ
เขาใจในระเบียบปฏิบัติ 
-เปนความเสี่ยงในการเกิดผล
ประโยชนทับซอน โดยรับ
ของขวัญหรือผลประโยชนอื่น 
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ท่ี มาตรการปองกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขยีว เหลือง แดง 
3 1.จดัทำประกาศหลักเกณฑการยืม

ทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตำบล 

2.แตงตั้งเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
วัสดุ/ครุภัณฑ 
3.ชี้แจงทำความเขาใจกับบุคลากร
ในองคกร 

การนำทรัพยสินของราชการ
ไปใชสวนตัว 
-เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/บุคล
กร ขาดความรูความเขาใจใน
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
-เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาด
การดูแล/ตรวจสอบ 

 
 
 
  

 
 
 

 

 

4 1.ชี้แจง/ทำความเขาใจกับ
เจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของ 

2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกผูบริหารและบุคลากร 

การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
-ความเสี่ยงจากผลประโยชน
ทับซอน 
-ผูบริหาร/เจาหนาท่ี ขาด
ความรูความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมาย เน่ืองแนวทางปฏิบัติ
ไมชัดเจน ซับซอน 

 
 
 
  

  

5 1.ชี้แจง/ทำความเขาใจเจาหนาท่ี
ผูรบัผิดชอบถอืปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายโดยเครงคัด 

การเบิกจายงบประมาณ 
-เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ มี
ภาระหนาท่ีหลากหลาย 
เอกสารประกอบการเบิกจาย
ซ้ำซอน ไมรูปแบบชัดเจน 

 
 
  

  

 
 

  
 
 

  
 

 
 
 

   
 

  
 
 

  
             

 
 

 

 
 
 
    

 

เกินกวาการยอมรับ 

เกิดข้ันแลวแตยอมรับได 

ยังไมเกิดข้ึนเฝาระวังตอเน่ือง 



18 
                                       

7 การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง  
นำผลจากทะเบียนเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ 

โดย สถานะความเสี่ยงการทุจริตท่ีอยูในขายที่ยังแกไขไมได จะตองมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม โดย 
แยกสถานะเพ่ือทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเปน ดังนี้  

7.1 เกินกวาการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  

7.2 เกิดข้ึนแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือ Yellow)  

7.3 ยังไมเกิดเฝาระวังตอเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)  

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง  

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกวาการยอมรบั ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
 

ที่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริตเพิ่มเติม 
  

- 
 

 
- 

 
7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแลวแตยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม  
 

ที่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริตเพิ่มเติม 
  

- 
 

 
- 

 
7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไมเกิด ใหเฝาระวังตอเนื่อง 
 

ที่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริตเพิ่มเติม 
1 การอนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ 

ถอนอาคาร 
-เปนความเสี่ยงจากการเกิดผลประโยชนทับซอน  
โดยรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่น 

-ควบคุม กำกับดูแล ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
ปฏิบตัิหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
โดยเครงคัด 
-วากลาวตักเตือน/ลงโทษผูกระทำผิด  

2 การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง/มอบหมาย 
-เปนความเสี่ยงที่เกิดจากเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้ง/
มอบหมายขาดความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติ 

-เปนความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชนทับซอนโดยรับ
ของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืน 

-ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรให ปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายโดย
เครงคัด 
-วากลาวตักเตือน/ลงโทษผูกระทำผิด 

 
 



  19  
 

ที่ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริตเพิ่มเติม 
3 การนำทรัพยสนิของราชการไปใชสวนตัว 

-เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/บุคลกร ขาดความรูความ
เขาใจในระเบียบที่เก่ียวของ 
-เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดการดูแล/ตรวจสอบ 

-ควบคุม กำกับดูแล ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
โดยเครงคัด 
-วากลาวตักเตือน/ลงโทษผูกระทำผิด  

4 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
-ความเสี่ยงจากผลประโยชนทับซอน 
-ผูบรหิาร/เจาหนาที่ ขาดความรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมาย เนื่องแนวทางปฏิบัติไมชัดเจน 
ซับซอน 

-ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรให ปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายโดย
เครงคัด 
-วากลาวตักเตือน/ลงโทษผูกระทำผิด 

5 การเบิกจายงบประมาณ 
-เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ มีภาระหนาที่หลากหลาย 
เอกสารประกอบการเบิกจายซ้ำซอน ไมรูปแบบชัดเจน 

-ควบคุม กำกับดูแล บุคลากรให ปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายโดย
เครงคัด 

 
8 การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง  

เปนการจัดทำรายงานสรุปใหเห็นในภาพรวม วามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต มี
สถานะความเสี่ยงการทจุริตอยูในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว  หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ         
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยง ระดับสูงมากเพ่ือเปนเคร่ืองมือใน
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล  

 

ตาราง 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 

ท่ี สถานะความเสี่ยงการทุจริต 
เขียว เหลือง แดง 

1 การอนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ 

ถอนอาคาร 

 
- 

 
- 

2 การปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่
ไดรบัแตงตั้ง/มอบหมาย 

- - 

3. การนำทรัพยสินของราชการไป
ใชสวนตัว 

- 

 

- 

4. การจัดซื้อจัดจางพัสดุ - - 

5. การเบิกจายงบประมาณ - - 
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9. การรายงานผลการดาเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

เปนการจัดทำแบบรายงานผลการดาเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  หรือสถานะ
แผนบริหารความเสี่ยงการทจุริต ตารางท่ี 8 ตอผูบริหารของหนวยงาน ซึ่งหวงระยะเวลาของ การรายงานผล
ขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย จะดำเนินการรายงานปละ 1 ครั้ง  

 

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ณ  วันท่ี....................................................... 
หนวยงานประเมิน...................................................................... 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  
โอกาส/ความเสี่ยง  
สถานะของการดำเนนิการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไมไดดำเนนิการ 

 เฝาระวัง และติดตามตอเนื่อง 

 เริ่มดำเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

 ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมใหเหมาะสม 

 เหตผุลอื่น (โปรดระบุ) 
ผลการดำเนินงาน  
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ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ระหวางป (ทดแทนแผนเดิม) 
 
 

หนวยงานท่ีเสนอขอ ............................................................. 
วันที่เสนอขอ         ............................................................. 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ผูรับผิดชอบหลัก  
ผูรับผิดชอบรองที่เกี่ยวของ  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 1. 

2. 
3. 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม 
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ภาคผนวก 
 

แผนการดําเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย อาํเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

ปจจัยความเสี่ยงการ
ทุจริต 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการ 

จัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ โอกาส ผล 

กระทบ 

ระดับความ
เสี่ยง 

       

       

       

       

       

 
 

 

 

 

 


